
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI 

TÖRTÉNELEM, 10. ÉVFOLYAM – Száray-tankönyv 

I. félév 

1. A kora újkorban 

a) A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai. 

Az Európán kívüli civilizációk hatása Európára, és a gyarmatosítás. 

A korai kapitalizmus (Hollandia, Anglia) 

 

b) Reformáció és katolikus megújulás 

A reformáció főbb irányzatai. 

A katolikus megújulás, az ellenreformáció kibontakozása. 

A barokk stílus jellemzői. 

A magyar reformáció. 

Művelődés, egyházak, iskolák. 

 

2. Magyarország a Habsburg Birodalomban 

a) A mohácsi csata és az ország három részre szakadása 

A mohácsi vész és az ország részekre szakadása. 

A három országrész jellemzői. 

Végvári küzdelmek. 

 

b) Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 

Bocskai, Bethlen, Rákócziak 

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (pl. három nemzet, vallási tolerancia). 

 

c) A török kiűzése 

A török kiűzésének folyamata. 

A török kor mérlege. 

 

3. A felvilágosodás kora 

a) Az alkotmányos országok működése (Anglia, USA) 

 

b) A felvilágosodás 

A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői. 

 

c) A francia forradalom és hatásai 

A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 

Az alkotmányos monarchia válsága és bukása. 

A jakobinus diktatúra 

A napóleoni háborúk  

 

 



4. Magyarország a 18. században 

a)A Rákóczi szabadságharc és a szatmári béke. 

 

b) Magyarország újranépesülése 

Demográfiai változások, a nemzetiségi arányok alakulása. 

 

c) A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 

Mária Terézia, II. József reformjai 

A rendi dualizmus helyreállítása (II. Lipót) 

 

II. félév 

 

5. Új eszmék és az iparosodás kora 

a) A XIX. század eszméi 

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és 

szocializmus) jellemző. 

A legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak (pl. alkotmány, parlament, képviseleti 

rendszer, szavazati jog, hatalommegosztás). 

Forradalmi mozgalmak a 19. sz. első felében. 

 

b) Az ipari forradalmak és következményei 

Az első ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés) és 

találmányai. 

Az első ipari forradalom következményei. 

A második ipari forradalom. 

 

6. A reformkor 

a) A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 

Előzmények, a jakobinus összeesküvés 

A magyar állam felépítése. 

A reformkor fő kérdései. 

A reformkori országgyűlések. 

 

b) Reformkori irányzatok, pártprogramok 

Széchenyi és Kossuth reformprogramja. 

Egyéb irányzatok. 

 

c) A reformkori művelődés, kultúra 

A korszak kulturális életének főbb jellemzői. 

 

7. Forradalom és szabadságharc 

a) A polgári forradalom 

A pesti forradalom eseményei. 



Célok, eredmények. 

Az áprilisi törvények. 

 

b) A szabadságharc 

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség 

okai. 

A Függetlenségi Nyilatkozat. 

A megtorlás. 

 


