
A javító-, és osztályozó vizsga témakörei történelemből 

 

Az érettségin a felismerés szintje mellett a reprodukció egyre nagyobb teret nyer, ezért a 

megjelölt tartalmakhoz tartozó kerettantervi fogalmak, helyszínek évszámok ismerete 

elvárható. 

Az osztályozó-, és javító vizsgák egy írásbeli és egy szóbeli részből állnak. 

(Ha egyes témákig adott osztályok még nem jutottak el, a tanulótól azt nem kérdezzük.) 

A javítóvizsga két részből áll: 

1. Írásbeli feladatlap: 

- az adott évfolyamon tanult tananyagból, rövid kérdések 

- hossza kb. 45 perc 

Az írásbeli vizsgán történelem atlasz nem használható. 

 

2. Szóbeli felelet: 

- előre megadott témák szóbeli kifejtése 

- hossza kb. 15 perc 

A szóbeli vizsgán a történelem atlasz használható. 

 

A tematika évfolyamonként került meghatározásra, ha egy adott évfolyamon egy osztálynak 

eltérőek a témái, azt külön jeleztük! 

 

Történelem 9. évfolyam 

Egyetemes történelem 

1. Az athéni demokrácia kialakulása és működése. 

2. A kereszténység kialakulása, tanai, elterjedése 

3. Mohamed tanításai és a Korán 

4. A középkori város és lakói, a város kiváltságai, a céhek, a helyi és távolsági kereskedelem 

5. Földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai 

 

Magyar történelem 

1. A honfoglalás okai és menete 

2. Géza és I. (Szent) István államszervező tevékenysége, a vármegyeszervezet 

3. A magyar egyházszervezet kiépülése [Géza és I. (Szent) István]  

4. Az Aranybulla legfontosabb elemei 

5. IV. Béla uralkodása: tatárjárás és újjáépítés 



Történelem 10. évfolyam 

Egyetemes történelem 

1. A földrajzi felfedezések  

2. A korai kapitalizmus  

3. A reformáció  

4. A felvilágosodás államelméletei. 

5. Angol alkotmányos monarchia kialakulása. 

 

Magyar történelem 

1. Az ország három részre szakadása. 

2. Várvédő háborúk és török hadjáratok Magyarországon. 

3. Rákóczi szabadságharc 

4. Demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása Magyarországon a XVIII. 

században 

5. Felvilágosult abszolutisztikus uralkodók. 

 

 

A 10.E osztály számára szóbeli témakörök történelemből: 

(Egyetemes és magyar történelem) 

1. A portugál és spanyol felfedezések, a gyarmatosítás és a világkereskedelem kialakulása. 

2. A várháborúk Magyarországon (1541-68) 

3. A reformáció. (Luther Márton.) 

4. Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában. 

5. A Rákóczi szabadságharc eseményei. 

6. Demográfiai és etnikai változások a 18. században. 

7. Széchenyi reformprogramja. 

8. 1848-49 szabadságharcból az „Önvédelmi háború.” rész. 

9. Az ipari forradalom első hulláma. 

 

  



Történelem 11. évfolyam 

Egyetemes történelem 

1. A második ipari forradalom új energiaforrásai, jelentősebb területei, a gyáripar kezdetei 

2. A szövetségi rendszerek kialakulása 

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

4. A náci Németország legfőbb jellemzői 

5. A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban 

 

Magyar történelem 

1. Forradalom és szabadságharc 

2. A kiegyezés tartalma, értékelése 

3. A dualizmus gazdasága és társadalma 

4. A trianoni békediktátum és következményei 

5. Bethleni konszolidáció 

 

 

Történelem 12. évfolyam 

Egyetemes történelem 

1. A XX. századi diktatúrák és jellemző vonásaik: kommunizmus, nemzetszocializmus 

2. A második világháború fő szakaszai és jellemzői 

3. A holokauszt 

4. A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ 

5. Az Európai Unió létrejötte és intézményrendszere 

 

Magyar történelem 

1. Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fronton 

2. A német megszállás és a nyilas uralom 

3. Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban 

4. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

5. A Kádár-rendszer 

6. Rendszerváltás Magyarországon 

Humán munkaközösség 


