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Miskolci Magister Gimnázium 

 

 

Osztályozó vizsga anyaga történelemből 

 

 

 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

 

A tanulónak írott forrásokat kell tudni értelmezni, feldolgozni és feladatokban alkalmazni. 

A  forrásokban és  feldolgozásokban  fellelhető leegyszerűsítések,  a  jelenség okainak 

feltárása, 

hasonló sommás megállapítások keresése alapvető feladat. Eltérő jellegű források (a vizsgált 

korszak írott és tárgyi emlékei, műalkotások, irodalmi művek,sajtó, film, kép stb.) elemzése, 

az egyes forráscsoportok forrásértékének összehasonlítása. 

 

 

Kifejezőképességek 

 

A történelmi személyek életútjának ismerete, élethelyzetek értékelése és választási 

lehetőségek felvetése. 

A tanulónak ismernie kell a korszakra vonatkozó történelmi szakkifejezéseket és azokat 

helyesen kell tudnia használni. Történelmi fogalmak egyszerű, tömör, szabad meghatározása, 

szinonimák felsorolása.  

Jártasnak kell lennie a feladatlapok kitöltésében, tájékozottság a feladatlapok  javítási   

elveiben   és módszereiben. Az újkor tárgyi emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban 

vagy írásban. 

 

 

Tájékozódás időben 

 

A tanulónak feladata a változás felismerése a történelemben: konkrét történelmi példák 

elemzése (ipari forradalom,városiasodás stb.), okok, összefüggések keresése .Fel kell tudni 

ismerni a történelmi folyamatokat, korszakokat, régiókat. Fontosabb folyamatok vagy 

jelenségek időrendi viszonyainak felállítása. Az időben való jártasság bemutatása 

élőbeszédben, írásban és a térképen. 
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Történelem témakörök  

9. évfolyam 

 

(NAT 2012) 

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 9. 

 

Az ókori kelet  

 Az ókori Kelet államainak vallása  

 Az ókori Kelet államainak kultúrája  

Az ókori Görögország  

 Az athéni demokrácia kialakulása  

 Az athéni demokrácia működése  

 Az ókori Görögország kultúrája (vallás, tudomány, művészet)  

Az ókori Róma  

 A köztársaság válsága  

 Julius Caesar  

 A Nyugat-Római Birodalom bukása  

 Az ókori Róma kultúrája (vallás, tudomány, művészet)  

 A kereszténység  

 A korai feudalizmus V-XI. század  

 A korai feudalizmus gazdasága  

 A korai feudalizmus társadalma és államszervezete  

 A keresztény egyházszakadás, a nyugati és a keleti kereszténység  

 A Frank Birodalom  

 Az iszlám 

 Magyar őstörténet  

 A magyar nép vándorlása  

 A honfoglalás és a kalandozások  

 Géza uralkodása  
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  Szent István uralkodása 

  Magyarország a XI-XV. században  

 II. András uralkodása, az Aranybulla  

 IV. Béla uralkodása és a tatárjárás  

 Károly Róbert uralkodása  

 I. (Nagy) Lajos uralkodása  

 Luxemburgi Zsigmond uralkodása  

 Hunyadi János törökellenes harcai  

 Hunyadi Mátyás uralkodása (belpolitika, külpolitika, kultúra)  
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Történelem témakörök  

10. évfolyam 

(NAT 2012) 

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 10. 

 

A kora újkor  

 A nagy földrajzi felfedezések és következményei  

 A reformáció és a katolikus megújulás  

 A tőkés gazdaság kibontakozása  

Az abszolút állam kialakulása, jellemzői  

 XIV. Lajos abszolút állama  

 Az angol abszolút állam (VIII. Henrik, I. Erzsébet)  

 Az angol polgári forradalom  

 Az angol alkotmányos monarchia kialakulása és működése 

A kora újkor története Magyarországon 

A középkori állam bukása 

A három részre szakadó ország  

A reformáció Magyarországon 

A Bocskai- szabadságharc 

Az Erdélyi Fejedelemség 

A török kiűzése 

A Rákóczi-szabadságharc 

A felvilágosodás és a polgárosodás kora 

A felvilágosodás 

Anglia és gyarmatai 

A nagy francia forradalom 

Napóleon kora 

Az ipari forradalom 

 Magyarország 1790-1848  

 Magyarország a Habsburg-monarchiában (M.o. népessége a XVIII. században ) 
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 Mária Terézia és II. József uralkodása  

 A reformkor alapvető kérdései 

 Széchenyi István élete és reformprogramja  

 Kossuth Lajos élete és reformprogramja 

Az 18848-49-es forradalom és szabadságharc 
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Történelem témakörök  

 

11. évfolyam 

(NAT 2012) 

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 11. 

 

Nemzetállamok és birodalmi politika  

 Második ipari forradalom és következményei  

 Az USA polgárháborúja  

 Szövetségi rendszerek kialakulása a XIX. század végén, XX. század elején  

 A kiegyezés és a dualista rendszer  

 Megtorlás és ellenállás  

 A kiegyezéshez vezető út  

 A kiegyezési törvény és annak értékelése  

 A dualizmus  

 Népesedési és nemzetiségi viszonyok alakulása a dualizmusban, városiasodás, társadalmi 

átalakulás  

 Az első világháború és következményei  

A világháború főbb eseményei és a békerendszer  

 Magyarország az első világháborúban  

 Magyarország története 1918-20  

 A Trianoni béke 

 

Európa a két világháború között  

 Diplomácia az 1920-as években  

 Gazdasági világválság  

 Németország és Olaszország  

 Szovjetunió 

 Magyarország a két világháború között  

A Horthy-rendszer jellemzői  

A bethleni konszolidáció  
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 A harmincas évek  

 Társadalom, kisebbségek a két világháború között  

 A II. világháború  

 Főbb hadi eseményei (kirobbanása, események, személyek, fogalmak, helyszínek) 

 A holokauszt.  

 Magyarország a II. világháborúban 
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Történelem témakörök  

 

12. évfolyam 

(NAT 2012) 

Tankönyv:Száray Miklós: Történelem 12. 

 

  A kétpólusú világ  

 A háború utáni rendezés  

 Az ENSZ  

 A hidegháború jellemzői.  

 A Szovjetunió és a szocialista tábor 

 Magyarország 1945-1990  

 A Rákosi-rendszer  

 Az 1956-os forradalom  

 A Kádár-rendszer  

 Társadalom és életmód  

 A harmadik Magyar Köztársaság rendszere  

 A globális világ felé  

 A szocialista tömb felbomlása  

 Az európai integráció, az Európai Unió létrejötte és jellemzői 

 Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói alapismeretek  

A szegénység 

A demokrácia 

A vállalkozások 

A pénzpiac 

Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás  

 Az aktív és felelős állampolgárság alapjai  

 A munkaviszonyhoz kapcsolódó ismeretek 


