
Történelem - Kisérettségi témakörök, tételek – 2019. 

11. a és c  osztályok – „kisérettségi” / próbaérettségi témák, tételek 

Témakörök: 

1. Poliszok az ókori Hellaszban – Az athéni demokrácia működése 

2. Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában - Julius Caesar egyeduralmi kísérlete 

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

4. Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora - Géza fejedelemsége és I. (Szent) István 

államszervező tevékenysége 

5. A Hunyadiak - Hunyadi Mátyás reformjai, külpolitikája 

6. Reformáció és katolikus megújulás – A lutheri és a kálvini reformáció. A katolikus megújulás 

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 vagy A 

magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági sajátosságai vagy Népek, nemzetiségek a dualizmus 

idején 

11. b  osztály– „kisérettségi” / próbaérettségi témák, tételek 

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  



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. 

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. 

 

Próbaérettségi témakörök és tételek: 11K (haladó csoport) 
 

1) Az európai kultúra alapjai: A kereszténység kialakulása és főbb tanításai 
2) Nyugat-Európa a kora középkorban: Az uradalom és a mezőgazdasági technika 
3) Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora: A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. 

Béla idején 
4) Reformáció és katolikus megújulás: A lutheri és kálvini reformáció. A katolikus megújulás 
5) Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése 
6) Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban: Mária Terézia és II. József reformjai  
7) A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában: Liberalizmus, nacionalizmus, 

konzervativizmus és szocializmus 
8) Az ipari forradalom hullámai és hatásai 
9) A reformkor: A reformkor főbb kérdései. Kossuth és Széchenyi reformprogramja 
10) A kiegyezés és a dualizmus: A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése 

 
 

 

 



Kisérettségi   témakörök -  2019  - 11. k       

 

1. Tartar invasion in Hungary 

2. The economic reforms of Charles Robert 

3. Medieval towns, guilds 

4. Great explorations 

5. Protestant Reformation in Germany 

6. The Rákóczi freedom fight in Hungary 

7. Attempt at feudal enlightened absolutism in Hungary (Maria Theresa, Joseph  II ) 

8. The reform programmes of Széchenyi and Kossuth 

9. The first and second industrial revolutions 

10. The development of economy in the dualist era 

 


