Történelem 13/I
1.
A középkori gazdaság
Ismertesse a korai középkori gazdaság működését, a termelés színtereit és szereplőit, az
eszközök és módszerek fejlődését a XI-XIII. századi, Európában! Mutassa be a
változások társadalmi és politikai következményeit!
2.
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!

3.
A gazdasági világválság
Ismertesse a nagy gazdasági világválság jelenségeit az Egyesült Államokban! Tárja fel a
válság gazdasági, társadalmi következményeit és a válságból való kilábolás módját,
eszközeit!
4.
A Rákosi-korszak gazdasága
Mutassa be az 1950-es években kezdődő szocialista iparosítás és tervgazdálkodás rendszerét
és annak gazdasági és társadalmi hatását Magyarországon 1945 és 1956 között!
5.
A magyar nép vándorlása
A források és saját ismeretei segítségével mutassa be a magyar nép vándorlását a honfoglalást
megelőzően! Térjen ki arra, hogy a vándorlás során milyen népekkel kerültek
kapcsolatba, és ez hogyan hatott az életmódjukra!
6.
A Kádár-korszak mindennapjai
Mutassa be az emberek életmódját és mindennapjait az 1960-as, 1970-es évek
Magyarországán! Magyarázza meg az életmódbeli változások társadalmi hátterét is!
7.
Az Árpád-kor
Mutassa be az Aranybulla elemzése alapján a serviensek mozgalmát II. András uralkodása
idején! Értékelje az Aranybulla és felújításainak jelentőségét a középkori
Magyarországon!
8.
A francia abszolutizmus
Mutassa be a francia abszolutizmust XIV. Lajos korában!
9.
Társadalmi változások a dualizmus korában
Ismertesse a dualizmus kori magyar társadalmat! Magyarázza meg, hogy milyen szerkezetet
mutat a vizsgált korszak társadalma!

10.
A Holocaust
Bizonyítsa, hogy a holocaust az élet és emberi jogok elleni bűntény!
Érveléséhez használja az érvényben lévő emberi jogok kiemelt pontjait!

11.
Az athéni demokrácia
Mutassa be Kleiszthenész reformjait és az athéni demokráciát Periklész korában! Hasonlítsa
össze, hogy mennyiben változott Athén társadalma és államszervezete Periklész
idején!
12.
A parlamenti demokrácia működése Magyarországon
Ismertesse a parlamenti demokrácia működését a mai Magyarországon! Tárja fel, hogyan
valósul meg a parlamentnek felelős kormányzás, és hogyan érvényesül az ellenzék
ellenőrző szerepe!
13.
Szent István államszervező tevékenysége
Mutassa be a Szent István által létrehozott politikai és egyházi berendezkedés jellemzőit!
Magyarázza meg, hogy István államszervező tevékenysége miként járult hozzá
Magyar-ország beilleszkedéséhez a nyugati keresztény feudális államok sorába!
14.
Mária Terézia és II. József reformjai
Ismertesse Mária Terézia és II. József reformjait. Hogyan építették a dunai monarchiát, a
Habsburg egységállamot?
15.
A bolsevik diktatúra jellemzői
Ismertesse a sztálini diktatúra legfőbb jellemzőit! Magyarázza meg, miért Oroszországban
került hatalomra a bolsevizmus, és ennek milyen következményei lettek a marxista
eszmékre!
16.
A Horthy-rendszer jellege és jellemzői
Bizonyítsa be a mellékelt fonások felhasználásával, hogy a Horthy-rendszer korlátozott
parlamentáris rendszer volt! Ismertesse az ellenforradalmi rendszer politikai konszolidációjának legfontosabb összetevőit!
17.
Az invesztitúraharc
Ismertesse a pápaság és a császárság küzdelmeit Európában a X-XII. században!
18.
A mohácsi csata
Mutassa be, hogy milyen okok miatt nem tudott ellenállni Magyarország az Oszmán
Birodalom terjeszkedésének!
19.
A kiegyezés előzményei és megszületése
Mutassa be a kiegyezéshez vezető utat és a kiegyezés létrejöttének mozgatórugóit! Tárja fel a
hazai és nemzetközi eseményeket egyaránt!
20.
Németország nagyhatalommá válása
Ismertesse, hogy Poroszország mely európai konfliktusok keretében tudta megerősíteni
nagyhatalmi státusát a XIX. század második felében! Mutassa be az egységes
Németor-szág megszületésében szerepet játszó gazdasági és ideológiai tényezőket!

12/A
1.
A nagy földrajzi felfedezések és következményei
Ismertesse a nagy földrajzi felfedezések gazdasági okait! Tárja fel, hogy a felfedezések
nyomán milyen gazdasági változások indultak meg Nyugat-Európában!
2.
A XVIII. századi magyar gazdaság
Mutassa be a XVIII. század főbb gazdasági változásait Magyarországon!
3.
Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság
Mutassa be a gazdasági világválság kialakulását és következményeit!

4.
A Rákosi-korszak gazdasága
Mutassa be az 1950-es években kezdődő szocialista iparosítás és tervgazdálkodás rendszerét
és annak gazdasági és társadalmi hatását Magyarországon 1945 és 1956 között!
5.
Az Árpád-kor
Ismertesse az ország tatárjárás utáni újjáépítését, IV. Béla belpolitikájának lényegét!
Használja a történelmi atlasz megfelelő térképét!
6.
A középkori város
Ismertesse a XIII. századi nyugat-európai városok kialakulásának körülményeit! Mutassa be a
városban élők társadalmi csoportjait, tárja fel a gazdasági tevékenységük és az
életmódjuk közötti összefüggéseket!
7.
Dualizmus kora
Ismertesse a dualizmus kori magyar társadalmat! Magyarázza meg, hogy milyen szerkezetet
mutat a vizsgált korszak társadalma!
8.
A reformkor kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései
Ismertesse gróf Széchenyi István társadalom-átalakító programját főbb művei alapján! Tárja
fel gyakorlati tevékenységét és a korszakban betöltött szerepét az 1848-os forradalom
előtt!
9.
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása
Elemezze az írásos dokumentumok és térképek alapján a versailles-i békerendszeren belül a
trianoni békét területi, etnikai, jogi és politikai szempontból! Mutassa be az
utódállamokat!
10.
A náci Németország legfőbb jellemzői
Elemezze Hitler hatalomra jutását és rendszerének jellemzőit!

11.
Az ókori demokrácia
Mutassa be az athéni állam működését Periklész idején! Tárja fel az ókori, illetve a modern
demokrácia közötti legfontosabb különbségeket!
12.
Az Európai Unió
Ismertesse az Európai Unió kialakulásának folyamatát, összegezze működését!
13.
A parlamenti demokrácia működése Magyarországon
Ismertesse a parlamenti demokrácia működését a mai Magyarországon! Tárja fel, hogyan
valósul meg a parlamentnek felelős kormányzás, és hogyan érvényesül az ellenzék
ellenőrző szerepe!
14.
A keresztény magyar királyság megteremtése
Ismertesse a keresztény magyar állam megszervezését! Mutassa be Géza és Szent István
szerepét az államalkotás folyamatában!
15.
Az iszlám vallás
Ismertesse az iszlám vallás kialakulását és főbb tanításait! Mutassa be, hogy az iszlám milyen
civilizációformáló szerepet töltött be a középkori Arab Birodalomban!
16.
Az Erdélyi Fejedelemség
Mutassa be Erdély sajátos politikai és társadalmi viszonyait!
17.
Az 1956-os forradalom kitörése és főbb eseményei
Ismertesse az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kitörésének előzményeit, okait!
Vázolja a főbb eseményeket!
18.
Hunyadiak
Ismertesse Hunyadi János törökellenes harcait, főbb hadjáratait! Magyarázza meg, miért
nevezték a korszakban a Magyar Királyságot a "kereszténység védőbástyájának"!
19.
A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái
Elemezze a magyar külpolitika jellemző vonásait, céljait az írásos források, tematikus
térképek alapján 1938-1941 tavasza között! Mutassa be a magyar revízió teljesülését
és érzékeltesse ennek következményét, az ország háborúba sodródását!
20.
A hidegháború
Ismertesse a klasszikus hidegháború idején (1947-1962) zajló legjelentősebb nemzetközi
konfliktusokat! Tárja fel, miként jelképezte Berlin kettéosztottsága a nagyhatalmi
szembenállást Európában! Használja a történelmi atlasz megfelelő térképeit is!
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