
TÖRTÉNELEM SZÓBELI TÉMAKÖRÖK 2022. május-június 

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek  

1. Anjou kor: A középkori magyar állam megerősödése I.Károly idején 

2. A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői 

3. Az ipari forradalom hullámai és hatásai: Az ipari forradalmak legjelentősebb területei 

(könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei 

II. Népesség, település, életmód  

4. Az Árpád-házi uralkodók kora: A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején 

5. Társadalmi változások a dualizmus korában: Etnikai viszonyok és nemzetiségi kérdés 

a dualizmus korában 

6. Magyarország 1945-től a rendszerváltásig: A határon túli magyarság helyzete 1945 

után 

III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

7. Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában: Julius Caesar egyeduralmi 

kísérlete 

8. Az államalapítás kora: Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező 

tevékenysége 

9. A reformkor fő kérdései: Széchenyi és Kossuth reformprogramja  

10. A munkaviszonyhoz kapcsolódó ismeretek: A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és 

kötelezettségek, a munkaviszony megszűnése 

IV. Politikai berendezkedések a modern korban  

11. A kiegyezés és a dualizmus: A kiegyezés tartalma és értékelése 

12. A világháborúk kora: A náci Németország legfőbb jellemzői 

13. A világháborúk kora: A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban 

14. A Horthy-korszak- Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb 

lépései 

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák  

15. Reformáció és katolikus megújulás: A lutheri és kálvini reformáció, a katolikus 

megújulás 

16. Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban: A felvilágosult 

abszolutizmus Magyarországon 

17. Magyarország a két világháború között: Az antiszemitizmus megjelenési formái és a 

„zsidókérdés” Magyarországon 

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés  

18. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora: A szövetségi 

rendszerek kialakulása 

19. Az első világháború és következményei Magyarországon: A trianoni békediktátum és 

következményei 

20. A második világháború: A világháború előzményei, kitörése és jellemzői 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Megoszlás (XIX-XX. század félkövér) 

 Magyar: 1., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 14., 16., 17., 19. 

 Egyetemes: 2., 3., 7., 12., 13., 15., 18., 20. 


