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Korszak Egyetemes történelem 8 (40%) Magyar történelem 12 (60%) 

1849 előtt 

10 (50%) 

Az érett középkor Nyugat- és 

Közép-Európában: A középkori 

város és a céhes ipar. 

Az államalapítás és az Az 

Árpád-házi uralkodók kora: 

Géza fejedelemsége és I. (Szent) 

István államszervező 

tevékenysége. 

Az iszlám vallás: Az iszlám 

vallás kialakulása és főbb 

tanításai. 

Az államalapítás és az Az 

Árpád-házi uralkodók kora: A 

tatárjárás és az ország újjáépítése 

IV. Béla idején. 

Alkotmányosság és 

abszolutizmus a 17-18. 

században: Az alkotmányos 

monarchia jellemzői Angliában. 

Az Anjouk és Luxemburgi 

Zsigmond kora: A középkori 

magyar állam megerősödése I. 

Károly idején. 

A 19. század eszméi és a 

nemzetállami törekvések 

Európában: A korszak főbb 

eszmeáramlatainak (liberalizmus, 

nacionalizmus, konzervativizmus 

és szocializmus) jellemzői. 

Az ország három részre 

szakadása és az országrészek 

berendezkedése: A várháborúk 

(1541–1568). 

 Magyarország a 18. századi 

Habsburg Birodalomban: 

Demográfiai és etnikai változások 

a 18. században. 

 Forradalom és szabadságharc: 

A pesti forradalom eseményei, az 

áprilisi törvények. 



1849 után 

10 ( 50%)  

 

 

Az ipari forradalom hullámai és 

hatásai: Az ipari forradalmak 

legjelentősebb területei 

(könnyűipar, nehézipar, 

közlekedés), néhány találmánya 

és a gyáripar kezdetei. 

Társadalmi és gazdasági 

változások a dualizmus 

korában: Gazdasági változások a 

dualizmus korában. 

A fasizmus és a 

nemzetiszocializmus: A náci 

Németország legfőbb jellemzői. 

Az első világháború és 

következményei 

Magyarországon: A trianoni 

békediktátum és következményei. 

A második világháború: A 

világháború előzményei, kitörése 

és jellemzői. 

A Horthy-korszak: A politikai 

rendszer főbb jellemzői. 

A kétpólusú világ kialakulása: 

A keleti és a nyugati blokk főbb 

politikai, gazdasági, társadalmi 

jellemzői, a hidegháborús 

szembenállás jellemzői. 

A kommunista diktatúra 

kiépítése és a Rákosi-korszak: 

Az egypárti diktatúra működése, a 

gazdasági élet és a mindennapok 

jellegzetességei a Rákosi-korban. 

 A Kádár-korszak: A rendszer 

jellemzői a Kádár-korszakban, 

életmód és mindennapok. 

 Az aktív és felelős 

állampolgárság alapjai: A 

politikai intézményrendszer fő 

elemei (országgyűlés, 

kormány, köztársasági elnök, 

alkotmánybíróság, 

ombudsman, helyi 

önkormányzatok, az 

Alaptörvény). 

 


