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KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK (2020/2021-es tanév)  

TÖRTÉNELEM  

12. B 
 

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 
1. Az uradalom és a mezőgazdasági technika (a középkorban) 

2. Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), 

néhány találmánya és a gyáripar kezdetei 

3. A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői 

 

Népesség, település, életmód 
4. A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás 

5. A középkori város és a céhes ipar 

6. A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai (a 

dualizmus korában) 

7. A piacgazdaságra való áttérés és következményei (az 1989 utáni Magyarországon) 

 

Egyén, közösség, társadalom 
8. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 

9. A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja 

10. Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon 

 

Politikai berendezkedés a modern korban 
11. A kiegyezés tartalma és értékelése 

12. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a 

megtorlás 

13. A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, köztársasági elnök, 

alkotmánybíróság, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény) 

 

Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 
14. A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján. 

15. Mária Terézia és II. József reformjai 

16. A náci Németország legfőbb jellemzői 

17. A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok 

 

Nemzetközi konfliktusok, együttműködés 
18. A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején 

19. A mohácsi vész és az ország három részre szakadása 

20. A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a 

hidegháborús szembenállás jellemzői 

21. A globális világgazdaság ellentmondásai 
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Összesítő táblázat 

 

Korszak Egyetemes történelem Magyar történelem 

1849 előtt 8. Az athéni demokrácia működése 

a Kr.e. 5. században 

4. A magyar nép eredete, 

vándorlása és a honfoglalás 

10/21 = 50% 1. Az uradalom és a mezőgazdasági 

technika (a középkorban) 

18. A tatárjárás és az ország 

újjáépítése IV. Béla idején 

5. A középkori város és a céhes ipar 19. A mohácsi vész és az ország 

három részre szakadása 

3. A földrajzi felfedezések és a 

kapitalista gazdaság jellemzői 

15. Mária Terézia és II. József 

reformjai 

14. A felvilágosodás 

eszmerendszere és főbb képviselői 

források alapján 

9. A reformkor fő kérdései, 

Széchenyi és Kossuth 

reformprogramja 

  

   

1849 után 2. Az ipari forradalmak 

legjelentősebb területei 

(könnyűipar, nehézipar, 

közlekedés), néhány találmánya és 

a gyáripar kezdetei 

6. A magyar polgárosodás 

társadalmi, gazdasági 

jellegzetességei, sajátosságai (a 

dualizmus korában) 

11/21 = 50% 16. A náci Németország legfőbb 

jellemzői 

7. A piacgazdaságra való áttérés és 

következményei (az 1989 utáni 

Magyarországon) 

20. A keleti és a nyugati blokk főbb 

politikai, gazdasági, társadalmi 

jellemzői, a hidegháborús 

szembenállás jellemzői 

10. Az antiszemitizmus megjelenési 

formái és a „zsidókérdés” 

Magyarországon 

21. A globális világgazdaság 

ellentmondásai 

11.A kiegyezés tartalma és 

értékelése 

 12. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc kitörésének okai és 

főbb eseményei; a megtorlás 

 13. A politikai intézményrendszer 

fő elemei (országgyűlés, kormány, 

köztársasági elnök, 

alkotmánybíróság, ombudsman, 

helyi önkormányzatok, az 

Alaptörvény) 

 17. A rendszer jellemzői a Kádár-

korszakban, életmód és 

mindennapok 

9/21= 40% 12/21= 60% 

 

 

Készítette: Kincses Tamás 
 

 

 


