
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI 

11.C  

I. félév 

1.  A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

Olasz egység 

Német egység 

USA polgárháborúja 

Gyarmatbirodalmak-imperializmus 

Az iparosodás második forradalma 

Szövetségi rendszerek létrejötte 

2. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

a) A kiegyezés előzményei és megszületése 

A kiegyezés megszületésének okai. 

A kiegyezés tartalma és értékelése (dualista állam). 

b) Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában 

Kibontakozó ipar, fejlődő mezőgazdaság, közlekedés. 

Budapest világvárossá fejlődése. 

Az átalakuló társadalom sajátosságai. 

Nemzetiségek a dualizmus korában. 

II. félév 

3. Az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 

a) Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 

Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői. 

A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak elemzése. 

b) A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 

A modern életforma néhány jellegzetessége (pl. mozi, autó). 

A nők szerepének változása. 

c) Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus 

d) Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság 

A világválság jelenségei, gazdasági és társadalmi következményei. 

a) A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa 

A náci Németország legfőbb jellemzői. 

A náci ideológia és propaganda. 

b) A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években 

A bolsevik hatalomátvétel körülményei. 

A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői. 

c) A második világháború előzményei jelentős fordulatai 

A világháború előzményei, katonai és politikai fordulópontjai. 

A holocaust. 



4. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 

a) Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása. 

Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai hatásai. 

b) A Horthy-rendszer jellege és jellemzői 

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. 

c) Művelődési viszonyok és az életmód 

Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. 

d) A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái 

A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a két világháború között. 

e) Magyarország részvétele a világháborúban 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban. 

f) A német megszállás és a holocaust Magyarországon 

Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. 

A holocaust Magyarországon. (pl. zsidótörvények gettósítás, deportálás). 

 


