
 

Az osztályozó vizsga és pótvizsga 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. A vastaggal kiemelt témák kifejtése esetében 

8-10 mondatos esszé a követelmény. 

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

9. évfolyam: 

1. Az Ókori Kelet vallásai 

2. Az athéni demokrácia kialakulása és működése 

3. A római köztársaság államszervezete és intézményei 

4. A római köztársaság válsága 

5. Az egyeduralom kialakulása: Caesar 

6. A kereszténység kialakulása, tanításai 

7. Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban. 

8. Az egyház szerepe a korai középkorban; A nyugati és keleti kereszténység 

9. A középkori városok és céhek 

10. A magyar nép eredete, vándorlása 

11. A honfoglalás és a kalandozások kora 

12. Géza és Szent István államalkotó tevékenysége 

 

10. évfolyam: 

1. IV. Béla és a tatárjárás 

2. Hunyadi Mátyás 

3. Károly Róbert 

4. A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

5. Reformáció 

6. Államformák: rendi monarchia, abszolutizmus, alkotmányos monarchia 

7. Az ország három részre szakadása 

8. Rákóczi szabadságharc 

9. A XIX. század eszméi (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus) 

10. Demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása Magyarországon a XVIII. században 

11. Az első ipari forradalom és hatásai 

 



 

 

11. évfolyam 

1. A reformeszmék kialakulása és terjedése: Széchenyi István és a liberális ellenzék 

2. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

3. A kiegyezés létrejötte; 

4. A kiegyezés tartalma – a dualista állam 

5. Az első világháború okai és előzményei 

6. A háború kirobbanásának körülményei és az 1914-1916. közötti események 

7. A háború új vonásai és a hátország életének megváltozása 

8. Az első világháborút lezáró békerendszer 

9. A trianoni békediktátum 

10. A Horthy-rendszer konszolidációja 

11. A kommunista diktatúra a Szovjetunióban 

12. A német nemzetszocializmus és jellemzői 

 

12. évfolyam 

1. A második világháború fő szakaszai és jellemzői 

2. Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fronton 

3. A német megszállás és nyilas uralom 

4. A holokauszt 

5. A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ 

6. A kommunista diktatúra kiépítése 

7. Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban 

8. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

9. A Kádár-rendszer 

10. Rendszerváltás Magyarországon 

11. Az Európai Unió 


