
  

A középszintű szóbeli történelemérettségi vizsga tematikája  
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I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek  

1. A középkori város és a céhes ipar  

2. A középkori magyar állam megerősödése Anjou I. Károly idején  

3. A keleti és a nyugati blokk jellemzői a kétpólusú világ időszakában  

4. A globális világgazdaság ellentmondásai  

    

II. Népesség, település, életmód  

5. Demográfiai és etnikai változások Magyarországon a XVIII. században  

6. A trianoni békediktátum és következményei  

7. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban  

  

III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek  

8. Az ókori Athén  

9. Végvári harcok Magyarországon a török ellen (1532–1566)   

10. A reformkor fő kérdései  

  

IV. Politikai berendezkedések a modern korban  

11. A kiegyezéshez vezető út, a kiegyezés tartalma és értékelése  

12. Az EU főbb intézményei, működése  

13. Magyarország politikai intézményrendszere és választási rendszere  

  

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák  

14. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai  

15. A középkori magyar királyság megteremtése  

16. Reformáció és katolikus megújulás   

17. A náci Németország jellemzői  

  

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés  

18. IV. Béla uralkodása és a tatárjárás  

19. Magyarország a második világháborúban  

20. Az 1956-os forradalom Magyarországon  

 

 

  



Statisztikai összeg táblázat 

 

Korszak Egyetemes történelem Magyar történelem 

1849 előtt Reformáció fő kérdései  A középkori magyar állam 

megerősödése I.Károly idején 

 

 A középkori város és a céhes ipar 

 

Demográfiai és etnikai változások 

Magyarországon a XVIII.  

 

A kereszténység kialakulása és főbb 

tanításai 

 

IV Béla uralkodása és a tatárjárás  

 

Az ókori Athén  

 

A középkori magyar királyság 

megteremtése  

 A reformkor fő kérdései  

 

  Végvári harcok a Magyarországon 

a török ellen (1532-1566)  

 

   

1849 után A keleti és nyugati blokk jellemzői a 

kétpólusú világ időszakában  

 

Életmód és mindennapok a Kádár-

korszakban  

 A globális világgazdaság 

ellentmondási  

A trianoni békediktátum és 

következményei  

 

A náci Németország jellemzői  A kiegyezéshez vezető út, a 

kiegyezés tartalma és értékelése  

 

Az Eu főbb intézményei, működése  

 

Magyarország politikai 

intézményrendszere és választási 

rendszere 

 

 Magyarország a második 

világháborúban  

 

 Az 1956-os forradalom 

Magyarországon  
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