
Szóbeli érettségi témakörök történelemből 2022. 

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

1. Nyugat-Európa a kora középkorban – Az uradalom és a mezőgazdasági technika 

2. Az Anjouk kora – A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején 

3. A nagy földrajzi felfedezések és következményei, a kapitalista gazdaság jellemzői 

4. Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában  

II. Népesség, település, életmód 

5. Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában – A középkori város és a céhes ipar 

6. A mohácsi vész és az ország három részre szakadása, az országrészek berendezkedése  

7. A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak – Az egypárti diktatúra működése, a 

gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-korban 

III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

8. Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban – Mária Terézia és II. József reformjai 

9.  A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja 

10.  A Horthy-korszak – Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései 

IV. Politikai berendezkedések a modern korban 

11.  Forradalom és szabadságharc – A pesti forradalom eseményei és az áprilisi törvények 

12. A kiegyezés és a dualizmus – A kiegyezés tartalma és értékelése 

13. Az aktív és felelős állampolgárság alapjai Magyarországon – A politikai intézményrendszer 

fő elemei és választási rendszere 

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

14. Az államalapítás – Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége 

15. Reformáció és katolikus megújulás – A lutheri és kálvini reformáció 

16. A fasizmus és a nemzetiszocializmus – A náci Németország legfőbb jellemzői 

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

17. Az első világháború és következményei – Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború 

jellege). Az első világháborút lezáró békerendszer 

18. A második világháború előzményei, kitörése és jellemzői 

19. A kétpólusú világ kialakulása – A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, 

társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői 

VII. Szabad témakör: Helytörténet 

20. Szent-Györgyi Albert, az egyetlen magyar tudós, aki Magyarországon, iskolánk épületében 

végzett kutatásaiért kapott Nobel-díjat 

A humán munkaközösség 


