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 KORAI MAGYAR MAGYAR XIX-XX. SZ. KORAI EGYETEMES EGYETEMES XIX-XX. SZ. 

GAZDASÁG, ANYAGI 

KULTÚRA 

 

1. I. Károly (1308-1342) gazdasági reformjai (a 

hatalom megszerzése, harc a kiskirályokkal, bevételek, 

kereskedelem) 

  

2. A középkor gazdasága és társadalma (új 

módszerek és eszközök megjelenése, hűbéri 

rendszer, a jobbágyság kialakulása) 

 

3. A nagy földrajzi felfedezések 

(előzmények és feltételek, felfedezők, indián 

kultúrák meghódítása, gazdasági hatások) 

 

 

NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, 

ÉLETMÓD 

  

4. A Kádár-rendszer jellegzetességei (új gazdasági 

mechanizmus, életmód a puha diktatúra időszakában)  

 

5. A középkori város (a városok születése, 

felépítése, városi kiváltságok, a városi 

társadalom, a céhek működése) 

 

EGYÉN, KÖZÖSSÉG, 

TÁRSADALOM 

 

6. A tatárjárás és az ország újjáépítése (a muhi csata, 

IV. Béla politikája a tatárjárás előtt és után, a 

tatárjárás következményei) 

 

7. Hunyadi Mátyás uralkodói portréja (hatalomra 

kerülés, külpolitikai orientáció, gazdasági intézkedések, 

reneszánsz udvar) 

 

8. A reformkor (az országgyűlés felépítése, a reformkor 

fő vitakérdései, Széchenyi István és Kossuth Lajos 

ellentéte) 

 

9. Az 1848-as forradalom Magyarországon (a „népek 

tavasza”, az utolsó rendi országgyűlés, a forradalom 

eseményei, az áprilisi törvények) 

  

MODERN DEMOKRÁCIÁK 

  

10. A kiegyezés (előzményei, a kiegyezési törvények, a 

dualista állam működése, a kiegyezés értékelése) 

 

11. A rendszerváltás Magyarországon (a szocializmus 

válsága, az ellenzék formálódása, a békés átmenet, az 

ország berendezkedése) 

 

 

12. Az athéni demokrácia működése 

(Kleiszthenész alkotmánya, az athéni 

társadalom, a demokrácia fénykora 

Periklész idején) 

 

 

 

POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, 

ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK 

 

13. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon (a 

felvilágosult abszolutizmus fogalma, Mária Terézia és 

II. József főbb rendeletei) 

  

14. Az iszlám (Mohamed tevékenysége, a 

vallás jellemzői, terjeszkedés az iszlám 

nevében) 

 

 

 

15. A 19. század főbb eszmeáramlatai (a 

liberalizmus, a nacionalizmus, a 

konzervativizmus és a szocializmus jellemzői) 

 

16. A náci Németország főbb jellemzői 

(Németország az I. világháború után, a gazdasági 

válság hatásai, Hitler hatalomra kerülése, a náci 

ideológia, az állampárt kiépítése, gazdasági 

eredmények) 

 

 

NEMZETKÖZI 

KONFLIKTUSOK 

 

17. A mohácsi csata és Magyarország három részre 

szakadása (1526-1541) (a királyi hatalom gyengülése, 

a mohácsi csata, az ország két -, majd három részre 

szakadása) 

 

18. Magyarország részvétele a II. világháborúban (a 

háborúba lépés előzményei, Szovjetunió megtámadása, 

magyar csapatok a keleti fronton) 

 

19. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

Magyarországon (a forradalom előzményei, a 

forradalom eseményei és győzelme, a szabadságharc 

leverése, az események nemzetközi háttere) 

  

  

20. Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején 

(a kétpólusú világ, a hidegháború fogalma, a 

koreai háború, a kubai rakétaválság, a vietnámi 

háború) 


