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

 

1. A Magyar Királyság gazdasága az Anjou-korban 

           Ismertesse Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb elemeit! Magyarázza meg, milyen összefüggés van a  

           gazdaságpolitika és a királyi hatalom jellege között! 

 

2. A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

           Ismertesse a nagy földrajzi felfedezések előzményeit, okait, feltételeit, valamint a gyarmatosítás főbb       

           jellemzőit! Tárja fel, hogy a felfedezések nyomán milyen gazdasági változások indultak meg Nyugat-     

           Európában! 

 

3. Az ipari forradalom 

                  Mutassa be a második ipari forradalom jellemzőit, valamint az első és második ipari forradalom közti      

                  különbségeket! Nevezzen meg találmányokat is, amelyek a mai napig hatással vannak a hétköznapi     

                  életünkre! 

 

 

II.   Népesség, település, életmód 

 

     A XVIII. századi magyar társadalom 

   Mutassa be a XVIII. századi demográfiai változásokat Magyarországon! Tárja fel, milyen folyamatok  

   következtében került a magyarság kisebbségbe saját hazáján belül!                               

 

    A Kádár-korszak 

  Mutassa be az emberek életmódját és mindennapjait az 1960-as, 1970-es évek Magyarországán! Magyarázza    

  meg az életmódbeli változások társadalmi, gazdasági hátterét is! 

  

 

III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

 

6. A középkori magyar királyság megteremtése 

Mutassa be Géza és Szent-István államalapító és egyházszervező tevékenységét! Ismertesse a királyi 

vármegyerendszer legfontosabb jellemzőit! Magyarázza meg, hogy a király tevékenysége miként járult hozzá 

a magyarság fennmaradásához a Kárpát-medencében! 

 

7. A reformkor fő kérdései 

Mutassa be Széchenyi István és Kossuth Lajos reformprogramjának főbb elemeit! Tárja fel a köztük kialakult 

politikai nézetkülönbség okait! 

 

 



 

8. Az Európai Unió 

Mutassa be a források és saját ismeretei segítségével az Európai Unió létrehozásának okait, jellemzőit és 

intézményeinek működését! 

 

 

IV. Politikai berendezkedések a modern korban 

 

9. A polgári forradalom Magyarországon 

Ismertesse az 1848. március 15-i pesti forradalom főbb eseményeit és eredményeit, azaz az áprilisi törvények 

legfontosabb rendelkezéseit! Értékelje, hogy a megfogalmazott törvények mennyire teremtették meg a 

demokratikus berendezkedés alapjait! 

 

10. A dualista állam 

Mutassa be a kiegyezéshez vezető út legfontosabb állomásait, valamint az Osztrák-Magyar Monarchia 

államberendezkedését! Ismertesse az államélet közös és önállóan intézendő ügyeit!   

 

11. A Horthy-korszak Magyarországon 

Mutassa be a Horthy-rendszer általános jellemzőit, valamint konszolidációjának legfontosabb lépéseit, 

különös tekintettel Bethlen István szerepére! 

 

12. A politikai intézményrendszer jellemzői a mai Magyarországon 

Mutassa be Magyarország politikai intézményrendszerét, a három hatalmi ág működését! 

 

 

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

 

13. Reformáció és ellenreformáció 

Mutassa be a reformáció kibontakozásának okait, körülményeit és irányzatait, valamint az ellenreformáció 

legfontosabb lépéseit, eredményeit! 

 

 

14. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 

Ismertesse Mária Terézia és II. József reformjait! Intézkedéseiken keresztül mutassa be a felvilágosult 

abszolutizmus jellegzetességeit! 

 

 

15. A nemzetiszocializmus 

Ismertesse a náci ideológia és propaganda sajátosságait! Tárja fel, hogy a nemzetiszocializmus miért bírt 

jelentős támogatással az 1930-as évek Németországában! 



 

16. A hidegháború 

Mutassa be a hidegháború kialakulásának lépéseit és legfőbb jellemzőit! 

 

 

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

 

17. A tatárjárás 

Mutassa be IV. Béla tatárjárás előtti és utáni politikájának jellemzőit! Magyarázza meg, hogy a tatárjárás 

miért volt súlyos csapás a középkori magyar királyságra! 

 

18. Az ország három részre szakadása 

Ismertesse az ország három részre szakadásának előzményeit, a részekre szakadás folyamatát és az egyesítési 

kísérleteket! 

 

 

19. Az első világháború 

Mutassa be az első világháború szövetségi rendszereinek kialakulását, a háború kirobbanásának okait, 

körülményeit! Ismertesse a haditerveket és az erőviszonyokat, valamint a háború legfontosabb jellemzőit! 

 

 

 

20. Magyarország részvétele a második világháborúban 

Mutassa be Magyarország háborúba lépésének körülményeit! Magyarázza meg a háborúba lépés bel- és 

külpolitikai összefüggéseit! 
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