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TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK
1. Demokráciák az ókorban: az athéni és a római köztársaság működésének jellemzői és az
ezeket érintő válságjelenségek elemzése, Julius Caesar Egyeduralmi kísérlete
2. A középkori város kialakulása és jellemzői. A céhes ipari termelés jellemzői
3. Szent István és a középkori keresztény magyar állam megteremtése.
4. IV. Béla és a tatárjárás előzményei, pusztítása és az ország újjáépítése (második honalapítás)
5. XIV-XV. századi magyar gazdaságpolitika: a királyi földbirtokoktól a regálékig és adókig.
6. Nagy földrajzi felfedezések gazdasági háttere és következményei. Kapitalista gazdasági
viszonyok kialakulása
7. Reformáció és katolikus megújulás (előzmények, okok, jellemzők, következmények, barokk
stílus). Luther és Kálvin főbb tanításainak összehasonlítása.
8. A mohácsi vész okai, előzményei, katonai kudarca, következményei és az ország 3 részre
szakadása
9. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (XV-XVII. század). Erdély aranykora.
10. Magyarország betagozódása a Habsburg Birodalomba a 18. században: Demográfiai változások,
Mária Terézia és II. József reformjai
11. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc politikatörténete: pesti forradalom, áprilisi törvények,
honvédő háború és szabadságharc, trónfosztás, orosz intervenció
12. A kiegyezés és a dualista állam felépítése, szerkezete
13. Az első

világháború

(okok,

események,

jellegzetességek).

Magyarország

az első

világháborúban.
14. A magyar gazdaság és társadalom kihívásai 1920-1939 (Trianon, konszolidáció, világválság,
torlódott társadalom a 20. században, határon túlra került magyarok helyzete, migráció).
15. Diktatúrák és demokráciák a két világháború között: a Náci és a Bolshevik totális állam
bemutatása és összehasonlítása.
16. A második világháború előzménye, kitörése és jellemzői, a második világháború borzalmai,
az emberi kegyetlenség újabb formái. Magyarország a második világháborúban
17. Egyén, közösség és társadalom a Rákosi-rendszerben és a Kádár-korszakban.
18. Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetközi háttere, okai, lefolyása és a bukás okai.
Megtorlás
19. Az európai integráció folyamata. Az EU létrejötte és működése. Magyarország az EU-ban.
20. A köztársasági elnök és miniszterelnök szerepe és feladatköre a mai magyar demokratikus
államrendben

