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I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

1. A román és gótikus művészet, a reneszánsz kultúra 

2. A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemtői 

3. Mária Terézia és II. József reformjai 

4. Gazdasági változások a dualizmus korában 

II. Népesség, település, életmód 

5. A középkori város és a céhes ipar 

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

III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

7. Az athéni demokrácia működése a Kr. e. 5. században 

8. A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei 

9. A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja 

10. A trianoni békediktátum és következményei 

IV. Politikai berendezkedések a modern korban 

11. A magyar politikai rendszer főbb jellemzői a két világháború között 

12. A mai magyar politikai intézményrendszer fő elemei 

13. Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése 



V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

14. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 

15. Géza fejedelemsége és I. Szent István államszervező tevékenysége 

16. Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája 

17. A náci Németország legfőbb jellemzői 

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

18. Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege) 

19. Magyarország belépése a 2. világháborúba, és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban 

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