
9.asc 

1. tétel Mutassa be az athéni demokrácia működését és jellemzőit (Szolón, Kleiszthenész és Periklész 
reformjai)  

2. tétel Mutassa be a köztársasági Róma államszervezetét, a legfontosabb hivatali tisztségeket 
(consul, diktator, censor)  

3. tétel Mutassa be Julius caesar egyeduralmát, és Augustus principátusát!  

4. tétel Mutassa be a kereszténység megszületését, illetve a legfontosabb tanításait!  

5. tétel Mutassa be az iszlám kialakulását, és legfontosabb tanításait!  

6. tétel Mutassa be a Frank Birodalom létrejöttét, és annak sorsát Nagy Károly halála után!  

7. tétel Mutassa be a hűbériség jellemzőit és a hűbéri láncot!  

8. tétel Mutassa be a mezőgazdaságban megjelenő új művelési módokat és eszközöket 
(írtásokégetéses földművelés, két- háromnyomásos gazdálkodás, szügyhám, stb)  

9. tétel Mutassa be a középkori város jellemzőit, a céhek kialakulását!  

10. tétel Mutassa be a román és gótikus építészeti stílus jellemzőit, illetve a reneszánszt és a 
humanizmust!  

11. tétel Sorolja fel a magyarok vándorlását a Kárpát-medencébe való érkezésükig!  

12. tétel Mutassa be a honfoglalás menetét, a kettős honfoglalás elméletét!  

13. tétel Mutassa be az úgynevezett „kalandozó hadjáratok” időszakát, illetve annak 
következményeit!  

14. tétel Mutassa be Géza fejedelem és I. (Szent) István államszervező tevékenységét, a keresztény 
magyar állam kialakulását! (egyházszervezet, vármegyerendszer kialakulása, István törvényei)  

15. tétel Mutassa be II. András uralkodását! Ismertesse az Aranybulla legfontosabb pontjait! 

16. tétel Mutassa be IV. Béla uralkodását, a tatárjárást és annak következményeit!  

17. tétel Mutassa be I. Károly (Károly Róbert) uralkodását (a királyi hatalom megszilárdulása, 
gazdasági reformok, külpolitika)  

18. tétel Mutassa be Luxemburgi Zsigmond uralkodását, különös tekintettel törökellenes politikáját!  

19. tétel Mutassa be Hunyadi János törökellenes harcait, és történelmi szerepét!  

20. tétel Mutassa be Hunyadi Mátyás uralkodását! Ismertesse a török veszéllyel kapcsolatos 
politikáját! 



 

12.i 

1. Athén, a demokrácia kialakulása és fénykora 

2. A római köztársaság sikerei és válsága 

3. A kereszténység születése és egyházzá szerveződése 

4. A Közel-Kelet és az iszlám térhódítása 

5. A magyarság őstörténete 

6. A honfoglalás és a kalandozások 

7. A magyar államalapítás 

8. Az Aranybulla 

9. A tatárjárás és következményei 

10. A nagy földrajzi felfedezések 

11. A reformáció kibontakozása és hatásai 

12. Az ipari forradalom és következményei 
13. Az Anjou-kor 

14. Mátyás király 

15. Mohács. A középkori magyar állam bukása 

16. A Rákóczi-szabadságharc 

17. Reformok és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 

18. A reformok megindítói: Széchenyi István és Wesselényi Miklós 

19. Törvényes forradalom és konszolidációs kísérlet. A fegyveres harc kirobbanása, a védelem 
megszervezése 

20. Önvédelmi harc és fényes diadal. Fényes győzelmek és a túlerő diadala 

 

13.i 

1. A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése 

2. Gazdasági változások a dualizmus korában 

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

4. Az első világháborút lezáró békerendszer 

5. A náci Németország legfőbb jellemzői 

6. A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban 

7. A második világháború előzményei, kitörése és jellemzői. A holokauszt 

8. A trianoni békediktátum és következményei 

9. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései 

10. Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban 



11. Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. A holokauszt Magyarországon  

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

szembenállás jellemzői. Az ENSZ létrejötte, működése 

13. Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-

korban 

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

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

16. A rendszerváltozás főbb eseményei. A piacgazdaságra való áttérés és következményei 

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

alkotmánybíróság, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény) 

18. Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása, az állampolgári jogok, 

kötelességek 

19. A mai magyar választási rendszer fő elemei 

20. Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése 


