
Témakörök: 

1. Pannónia a római korban 

2. Honfoglalás és államalapítás 

3. Az érett középkor Nyugat – és Közép- Európában - A középkori város és a céhes ipar 

4. Az Anjou-kor gazdasága 

5. A Hunyadiak - Hunyadi Mátyás reformjai, külpolitikája 

6. Nagy földrajzi felfedezések 

7. Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban – Mária Terézia és II. József reformjai 

8.  Az ipari forradalom hullámai és hatása  

9.  A reformkor – A reformkor fő kérdései. Széchenyi István és Kossuth Lajos reformprogramja 

10. A kiegyezés és a dualizmus - A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma, értékelése 

11. Rákóczi-szabadságharc 

12. Az első világháború 

13. Diktatúrák a két világháború között (Németország és a Szovjetunió) 

14. A Horthy-korszak 

15. A hidegháború 

16. Magyarország 1945-53., a világháború végétől a Rákosi rendszer bukásáig 

17. A Kádár-korszak 

18. Globális világ, a jelenkor problémái, kihívásai 

19. Mai magyar társadalom, Magyarország a rendszerváltás után 

20. Szombathely és Vas megye története a dualizmus korától napjainkig 

 

 

 

 

 

 



A szóbeli tétel 3-6 forrást tartalmaz. A szóbeli tételek három-négy feldolgozási, értelmezési szempontot 

jelölnek ki, és a megadott, különböző típusú források értelmezését is elvárják a tétel kifejtésekor. 

A felkészüléskor az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai 

adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz használható. 

Témakörök 1849. előtt: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 (10 db-50%) 

Témakörök 1849. után: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,20 (10db-50%) 

Témakörök magyar történelemből: 2,4,5,7,9,10,11,14,16,17,19,20 (12 db-60%) 

Témakörök egyetemes történelemből: 1,3,6,8,12,13,15,18 (8db-40%) 

Változtatás a tavalyi tételsorhoz képest: 1,2,9,10,11,16,18,20 (8db-40%) 

A szóbeli vizsgarész értékelése: 

 Az értékelés az egyes tételekhez – az alábbi szempontok alapján készített – értékelési útmutató 

alapján történik.  

 A feladat megértése  -    4 pont  

Tájékozódás térben és időben  -  6 pont 

 Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása  -  10 pont  

Ismeretszerzés, források használata - 12 pont  

Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás  -   18 pont  

Összesen 50 pont  

Ha a feladatmegértés 0 pont, akkor a feladat a további szempontok szerint nem értékelhető, 

összpontszáma is 0 pont.  

A szóbeli felelet felépítettsége, világossága, nyelvhelyessége a „kommunikáció, a szaknyelv 

alkalmazása” kritérium keretein belül kerül értékelésre. 

 

 


