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1. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be az indiai val
lások hatását a társadalom
szerkezetére, működésére!
2. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be a hódító
háborúkat követő gazda
sági változásokat és azok
társadalmi hatásait!
3. tétel: A források és
saját ismeretei segítségé
vel mutassa be a klasszi
kus kori görög és római
építészet sajátosságait,
kiemelkedő alkotásait!
4. tétel: A források és saját
ismeretei segítségével
mutassa be a Nyugat–ró
mai Birodalom bukásának
okait!

Tételcímek

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra

X

X

Népesség, település,
életmód
X

Egyén,
közösség, társadalom
X

X

X

X

Politikai intézmények,
eszmék,
X

Egyetemes történelem
X

X

X

X

Korszakmegoszlás

XVIII. századig
X

X

X

X

XIX-XX. század

Magyar történelem

Nemzetközi konfliktusok
és együttműködés

Modern demokráciák
működése

Megoszlás

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

X

X

Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Szabad (probléma
központú) témakör

tori_szobeli_tablazat_netre.indd 2

5. tétel: A források és
saját ismeretei alapján
mutassa be a mezőgazda
sági technika és techno
lógia változásának okait
és következményeit, a
demográfiai változásokkal
való összefüggését!
6. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be a középkori
uradalmak működését, a
gazdálkodás szervezeti
kereteit!
7. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be, hogyan válik
meghatározó politikai
tényezővé a kora közép
kori keresztény egyház
Nyugat-Európában!
8. tétel: A források és
ismeretei segítségével mu
tassa be az iszlám vallás
kialakulásának körülmé
nyeit és a legfontosabb
tanításait!

Tételcímek

X

X

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra
X

Népesség, település,
életmód

X

Egyén,
közösség, társadalom

Politikai intézmények,
eszmék,

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés

Modern demokráciák
működése

X

X

X

X

X

Szabad (probléma
központú) témakör

X

Magyar történelem
X

X

Egyetemes történelem

X

X

Korszakmegoszlás

XVIII. századig
X

X

X

X

XIX-XX. század

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Megoszlás

X

X

Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

Színes érettségi tételek történelemből

középszint – szóbeli
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9. tétel: A források és
saját ismeretei alapján
mutassa be a távolsági és
a helyi kereskedelem ala
kulását a XI-XIII. század
közötti időszakban!
10. tétel: A források és
saját ismeretei alapján is
mertesse a nyugat-európai
városok gazdasági szere
pét, a XII-XIII. században
kialakuló önkormányzatok
működését, a városok
ban élők jogi helyzetét,
életmódját!
11. tétel: A források és
ismeretei segítségével
ismertesse az egyház vi
lági hatalmának változása
következtében megjelenő
egyházellenes és egyházi
mozgalmakat, s azok
társadalmi hatását!

Tételcímek

X

X

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra
X

Népesség, település,
életmód

X

Egyén,
közösség, társadalom

Politikai intézmények,
eszmék,
X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés

Modern demokráciák
működése

X

X

Szabad (probléma
központú) témakör

X

Magyar történelem
X

X

Egyetemes történelem

X

X

Korszakmegoszlás

XVIII. századig
X

X

X

XIX-XX. század

Megoszlás

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

X

Eszme- és vallástörténet
kb. 10%
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12. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be a román és a
gótikus építészeti stílus
jellemzőit!
13. tétel: A források és
saját ismeretei alapján
mutassa be a reneszánsz
kor emberképének újdon
ságait!
14. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be, hogyan épült
fel az Oszmán Biroda
lom állam- és katonai
szervezete! Térjen ki arra,
hogy ez az államszervezet
hogyan szolgálta a katonai
törekvéseket!

Tételcímek

Politikai intézmények,
eszmék,

Népesség, település,
életmód

X

X

Egyén,
közösség, társadalom
X

Modern demokráciák
működése

X

X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés

X

Szabad (probléma
központú) témakör

X

Magyar történelem

X

X

Egyetemes történelem

X

Korszakmegoszlás

XVIII. századig
X

X

X

XIX-XX. század

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Megoszlás

X

X

Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

Színes érettségi tételek történelemből

középszint – szóbeli
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Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra
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15. tétel: A források és
ismeretei alapján mutassa
be a magyar nép vándorlá
sát a honfoglalásig! Térjen
ki arra, hogy a vándorlás
során milyen népekkel
kerültek kapcsolatba, és ez
hogyan hatott az élet
módra!
16. tétel: Mutassa be a
magyarság életmódját a
korabeli források és saját
ismeretei alapján!
17. tétel: A források és sa
ját ismeretei segítségével
mutassa be I. Szent István
törvényeit és az ural
kodása idején kialakult
államszervezetet!

Tételcímek

X

X

X

X

Népesség, település,
életmód
X

Egyén,
közösség, társadalom

X

Politikai intézmények,
eszmék,
X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés
X

Magyar történelem
X

X

X

Korszakmegoszlás

XVIII. századig
X

X

X

XIX-XX. század

Egyetemes történelem

Modern demokráciák
működése

Megoszlás

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Tartalmi, szerkezeti elvárások
Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Szabad (probléma
központú) témakör

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra
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18. tétel: A források és
saját ismeretei alapján
tekintse át, hogyan vál
toztak a jövedelemtípusok
Magyarországon III. Béla
uralkodásától az önálló
magyar állam bukásáig!
19. tétel: A források és
saját ismeretei segítsé
gével mutassa be a XIII.
században bekövetkező
társadalmi folyamatokat,
mozgalmakat! Részlete
sen térjen ki a serviensek
helyzetében bekövetkező
változásokra!
20. tétel: A források és sa
ját ismeretei segítségével
mutassa be a középkori
magyar városok kialaku
lását, értékelje a városok
gazdasági és társadalmi
jelentőségét!

Tételcímek

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra

X

X

X

X

X

X

Népesség, település,
életmód
X

Egyén,
közösség, társadalom

X

Politikai intézmények,
eszmék,
X

X

Magyar történelem
X

X

X

Korszakmegoszlás

XVIII. századig
X

X

X

XIX-XX. század

Egyetemes történelem

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés

Modern demokráciák
működése

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Megoszlás
Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

Színes érettségi tételek történelemből

középszint – szóbeli
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Szabad (probléma
központú) témakör
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21. tétel: A források és
ismeretei alapján vázolja
fel I. Hunyadi Mátyás
uralkodói portréját intéz
kedései segítségével!
22. tétel: A források és
ismeretei segítségével mu
tassa be, milyen változást
hozott az európai gyar
matosítók megjelenése a
meghódított területeken,
hogyan alakult át a helyi
társadalom!
23. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be a földrajzi fel
fedezések okait, lefolyá
sát! Térjen ki a gyarmati
versengés kezdeteire is!
24. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be a barokk stílus
kialakulásának körülmé
nyeit, legfőbb jellemzőit!

Tételcímek

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra

X

Népesség, település,
életmód
X

X

Egyén,
közösség, társadalom
X

X

X

X

Politikai intézmények,
eszmék,
X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés
X

X

Magyar történelem
X

Egyetemes történelem
X

X

X

Korszakmegoszlás

XVIII. századig
X

X

X

X

XIX-XX. század

Modern demokráciák
működése

Megoszlás

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

X

Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Szabad (probléma
központú) témakör
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25. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be az ellenrefor
máció kibontakozását és
magyarországi megjele
nését!
26. tétel: A források és
saját ismeretei segítségé
vel mutassa be XIV. Lajos
uralkodását, az abszolutiz
mus működését Franciaor
szágban!
27. tétel: A források és
ismeretei segítségével jel
lemezze az angol alkotmá
nyos monarchia rendszerét
és működését!
28. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be a felvilágo
sodás eszmetörténeti
jelentőségét, meghatározó
gondolkodóit!

Tételcímek

Egyén,
közösség, társadalom
X

X

X

Modern demokráciák
működése

X

X

Politikai intézmények,
eszmék,
X

X

X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés
X

X

Egyetemes történelem
X

X

X

X

Korszakmegoszlás

XVIII. századig
X

X

X

X

XIX-XX. század

Magyar történelem

Népesség, település,
életmód

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Megoszlás

X

X

Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

Színes érettségi tételek történelemből

középszint – szóbeli
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Szabad (probléma
központú) témakör

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra
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29. tétel: A források és sa
ját ismeretei segítségével
mutassa be a várháborúk
korát! Térjen ki a végvári
életre, a harcoknak az
érintett térség lakosságára
gyakorolt hatására!
30. tétel: A források és
ismeretei alapján mutassa
be az erdélyi társadalom
jellegzetességeit, sajátos
etnikai és vallási vonásait!
31. tétel: A források és
saját ismeretei segít
ségével jellemezze a
Rákóczi-szabadságharc
belső támogatottságának
kérdését! Térjen ki arra,
hogyan próbálta meg Rá
kóczi a hadsereg létszámát
és képzettségét növelni!

Tételcímek

Népesség, település,
életmód
X

Egyén,
közösség, társadalom

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés

Modern demokráciák
működése

X

X

X

Politikai intézmények,
eszmék,

X

Szabad (probléma
központú) témakör
X

X

Magyar történelem

X

X

Korszakmegoszlás

XVIII. századig
X

X

X

XIX-XX. század

Egyetemes történelem

Megoszlás

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Tartalmi, szerkezeti elvárások
Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra
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32. tétel: A források és
saját ismeretei segítségé
vel mutassa be, hogyan
változtak a demográfiai
viszonyok, a népesség
etnikai összetétele Ma
gyarországon a XVIII.
században!
33. tétel: A források és
ismeretei alapján mutassa
be a reformáció magyar
országi térhódítását és
jelentőségét!
34. tétel: A források és sa
ját ismeretei segítségével
mutassa be a királyi hata
lom jellegének változását
a forradalom kirobba
násától az alkotmányos
monarchia bukásáig!
35. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be XIX. századi
szocializmus eszme
rendszerének létrejöttét,
legfőbb irányzatait!

Tételcímek

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra

X

Népesség, település,
életmód
X

X

Modern demokráciák
működése
X

X

Politikai intézmények,
eszmék,

Egyén,
közösség, társadalom
X

X

X

X

X

X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés

X

Szabad (probléma
központú) témakör
X

Magyar történelem

X

Egyetemes történelem
X

X

Korszakmegoszlás

XVIII. századig
X

X

X

X

XIX-XX. század

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Megoszlás

X

X

Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

Színes érettségi tételek történelemből

középszint – szóbeli
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36. tétel: A források és
ismeretei alapján mutassa
be az ipari forradalom
társadalmi és környezeti
hatásait!
37. tétel: A források és
ismeretei alapján mutassa
be a gépesítés jelentőségét
az ipari forradalom első
szakasza idején!
38. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be a XIX. századi
balkáni konfliktusok okait
és hatásukat a nagyhatalmi
politikára!
39. tétel: A források és sa
ját ismeretei segítségével
mutassa be Németország
nagyhatalommá válásának
folyamatát!
40. tétel: A források és sa
ját ismeretei segítségével
mutassa be az észak-ame
rikai gyarmatok független
né válásának folyamatát!

Tételcímek

X

X

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra
X

Népesség, település,
életmód

X

Egyén,
közösség, társadalom
X

X

X

Politikai intézmények,
eszmék,
X

X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés
X

X

X

Egyetemes történelem
X

X

X

X

X

Korszakmegoszlás

XVIII. századig
X

X

X

X

X

X

X

XIX-XX. század

Magyar történelem

Modern demokráciák
működése

Megoszlás

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Tartalmi, szerkezeti elvárások
Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Szabad (probléma
központú) témakör
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41. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be Pest és Buda
fejlődését a reformkorban!
42. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be a jobbágyfel
szabadítás kérdéskörét!
43. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be, és a kortársak
véleményének felhaszná
lásával értékelje Kossuth
modernizációs program
ját!
44. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be gróf Széche
nyi István életútját és
reformprogramjának főbb
elemeit!

Tételcímek

X

X

X

X

X

Egyén,
közösség, társadalom

X

X

X

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra
X

Népesség, település,
életmód

X

Modern demokráciák
működése
X

X

Politikai intézmények,
eszmék,
X

X

Magyar történelem
X

X

X

X

Korszakmegoszlás

X

X

X

X

XIX-XX. század

XVIII. századig

Egyetemes történelem

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Megoszlás
Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

Színes érettségi tételek történelemből

középszint – szóbeli

12

20090422 10:36:18

Szabad (probléma
központú) témakör
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45. tétel: A források és sa
ját ismeretei segítségével
mutassa be a reformkori
magyar művelődés és kul
túra helyzetében bekövet
kező változásokat!
46. tétel: A források és sa
ját ismeretei segítségével
mutassa be, hogyan zajlott
le 1848-ban Magyaror
szágon az ún. törvényes
forradalom!
47. tétel: A források és sa
ját ismeretei segítségével
mutassa be, milyen külső
és belső tényezők vezettek
a magyar szabadságharc
bukásához!
48. tétel: A források és
ismeretei alapján mutassa
be a dualizmus kori
politikai berendezkedés
működési elveit, korlátait!

Tételcímek

X

X

X

X

X

Egyén,
közösség, társadalom
X

X

Modern demokráciák
működése
X

Politikai intézmények,
eszmék,

X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés
X

Magyar történelem
X

X

X

X

Korszakmegoszlás

X

X

X

X

XIX-XX. század

XVIII. századig

Egyetemes történelem

Népesség, település,
életmód

Megoszlás

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

X

Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Szabad (probléma
központú) témakör

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra

tori_szobeli_tablazat_netre.indd 14

49. tétel: A források és
ismeretei alapján mutassa
be a dualizmus kori ipar
ban és mezőgazdaságban
megfigyelhető alapvető
változásokat! Vázolja fel,
milyen nemzetközi gaz
dasági tendenciák állnak a
változások hátterében!
50. tétel: A források és sa
ját ismeretei segítségével
ismertesse a magyarok és
a nemzetiségek viszonyát
a dualizmus kori Magyar
országon!
51. tétel: A források és
ismeretei segítségével
értékelje a polgárosodás
folyamatát a dualizmus
kori Magyarországon!

Tételcímek

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra

X

Egyén,
közösség, társadalom
X

X

X

Népesség, település,
életmód
X

X

Politikai intézmények,
eszmék,
X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés
X

Magyar történelem
X

X

X

Korszakmegoszlás

X

X

X

XIX-XX. század

XVIII. századig

Egyetemes történelem

Modern demokráciák
működése

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Megoszlás
Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

Színes érettségi tételek történelemből

középszint – szóbeli

14

20090422 10:36:22

Szabad (probléma
központú) témakör
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52. tétel: A források és
ismeretei segítségével
ismertesse a hatalmi
viszonyok és érdekek
változásait, amelyek az
első világháború kirobba
násához vezettek!
53. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be a versailles-i
és a washingtoni béke
rendszer létrehozásakor
érvényesülő nagyhatalmi
érdekeket! Térjen ki a
Németországgal kötött
békemegállapodás részle
teire is!
54. tétel: A források és
ismeretei segítségével mu
tassa be a női szerepben
a XIX-XX. század során
bekövetkezett változáso
kat!

Tételcímek

Egyén,
közösség, társadalom
X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés

X

X

Szabad (probléma
központú) témakör

X

Magyar történelem
X

Egyetemes történelem

X

Korszakmegoszlás

X

X

X

XIX-XX. század

XVIII. századig

Politikai intézmények,
eszmék,

Modern demokráciák
működése

Népesség, település,
életmód

Megoszlás

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Tartalmi, szerkezeti elvárások
Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra
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55. tétel: A források és is
meretei alapján ismertesse
a nagy gazdasági világvál
ság okait, folyamatát, illet
ve a megoldására született
törekvéseket! Térjen ki
a gazdasági világválság
magyarországi hatására is!
56. tétel: A források és
saját ismeretei segítsé
gével mutassa be a náci
ideológia legfőbb elemeit,
és a terjesztésére használt
propaganda eszközeit!
57. tétel: A források és sa
ját ismeretei segítségével
mutassa be, hogyan épült
ki a bolsevik diktatúra a
Szovjetunióban!
58. tétel: A források és
saját ismeretei segítségé
vel mutassa be, milyen
konfliktusok vezettek a II.
világháború kitöréséhez!

Tételcímek

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra

X

X

Egyén,
közösség, társadalom
X

X

X

Modern demokráciák
működése
X

Politikai intézmények,
eszmék,
X

X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés
X

Egyetemes történelem
X

X

X

X

Korszakmegoszlás

X

X

X

X

XIX-XX. század

XVIII. századig

Magyar történelem

Népesség, település,
életmód

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Megoszlás
Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

Színes érettségi tételek történelemből

középszint – szóbeli

16
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Szabad (probléma
központú) témakör
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59. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be azokat az
ideológiai, társadalmi és
gazdasági jelenségeket,
amelyek a náci Németor
szágban a holocausthoz
vezettek!
60. tétel: A források és
saját ismeretei alapján
mutassa be az ENSZ ki
alakulásának előzményeit,
a szervezet működését!
61. tétel: A források és
saját ismeretei alapján
vázolja fel a hidegháború
időszakában kibontakozó,
Európán kívüli nemzet
közi konfliktusok okait,
összetevőit és hatásait!

Tételcímek

X

X

X

Egyén,
közösség, társadalom

X

X

Modern demokráciák
működése

X

Politikai intézmények,
eszmék,
X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés

X

Egyetemes történelem
X

X

X

Korszakmegoszlás

X

X

X

XIX-XX. század

XVIII. századig

Magyar történelem

Népesség, település,
életmód

Megoszlás

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

X

Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Szabad (probléma
központú) témakör

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra
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62. tétel: A források és
ismeretei alapján mutassa
be a Gorbacsov nevéhez
kapcsolt változások okait
és céljait, valamint ezek
hatását Kelet-Közép-Eu
rópában!
63. tétel: A források és
ismeretei alapján mu
tassa be a trianoni béke
jellemző vonásait! Térjen
ki a béke magyarországi
fogadtatásának kérdésére
is!
64. tétel: A források és
ismeretei alapján mutassa
be a magyar gazdaság
ipari és mezőgazdasági
szektorában megfigyelhe
tő alapvető változásokat a
Bethlen-korszakban!

Tételcímek

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra

X

X

Népesség, település,
életmód
X

X

Egyén,
közösség, társadalom
X

Modern demokráciák
működése
X

Politikai intézmények,
eszmék,

X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés
X

X

Magyar történelem
X

X

Egyetemes történelem
X

Korszakmegoszlás

X

X

X

XIX-XX. század

XVIII. századig

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Megoszlás
Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

Színes érettségi tételek történelemből

középszint – szóbeli

18

20090422 10:36:30

Szabad (probléma
központú) témakör

19
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65. tétel: A források és
ismeretei alapján mutassa
be, miként valósult meg
a bethleni konszolidá
ció politikai, gazdasági,
társadalmi és kulturális
tekintetben!
66. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be a Horthy-kor
szak társadalmát meg
osztó feszültségeket, s a
korszakban ezek oldására
hozott intézkedéseket!
67. tétel: A források és
saját ismeretei segítségé
vel mutassa be, hogyan
alakult Magyarország
külpolitikája a két világhá
ború közötti időszakban!
68. tétel: A források és
ismeretei alapján mutassa
be Magyarország német
megszállásának körülmé
nyeit és következményeit!

Tételcímek

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra

X

Népesség, település,
életmód
X

Egyén,
közösség, társadalom
X

X

X

Politikai intézmények,
eszmék,
X

X

X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés
X

X

Magyar történelem
X

X

X

X

Korszakmegoszlás

X

X

X

X

XIX-XX. század

XVIII. századig

Egyetemes történelem

Modern demokráciák
működése

Megoszlás

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Tartalmi, szerkezeti elvárások
Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Szabad (probléma
központú) témakör
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69. tétel: A források és
ismeretei segítségével
jellemezze a szocialista
tervgazdálkodást magyar
országi megvalósulásán
keresztül!
70. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be az 1960-70-es
évekbeli szocialista gaz
daság és gazdaságpolitika
változását, az eredménye
ket és a problémákat!
71. tétel: A források és
ismeretei segítségével
jellemezze a KGST-be
illeszkedő magyar gazda
ságot és a rendszerváltás
gazdasági következmé
nyeit!
72. tétel: A források és
ismeretei segítségével mu
tassa be az 1980-as évek
második felének Magyar
országát, a rendszerváltás
körülményeit!

Tételcímek

X

X

X

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra

X

Népesség, település,
életmód
X

Egyén,
közösség, társadalom

X

Modern demokráciák
működése
X

Politikai intézmények,
eszmék,
X

X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés
X

X

X

Magyar történelem
X

X

X

Egyetemes történelem
X

Korszakmegoszlás

X

X

X

X

XIX-XX. század

XVIII. századig

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Megoszlás
Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Tartalmi, szerkezeti elvárások

Színes érettségi tételek történelemből

középszint – szóbeli

20
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Szabad (probléma
központú) témakör

21

tori_szobeli_tablazat_netre.indd 21

20090422 10:36:37

73. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be a rendszervál
táskor született magyar
választási rendszert, az
első választásokat!
74. tétel: A források és
ismeretei segítségével
mutassa be az európai
egységgondolat megszü
letésének körülményeit
és az európai integráció
alapelveit, működését!
75. tétel: A források és
saját ismeretei segítségé
vel mutassa be a „fejlődő”
világ legfőbb népesedési
problémáit!

Tételcímek

Gazdaság, gazdaságpoli
tika, anyagi kultúra

X

Népesség, település,
életmód
X

Egyén,
közösség, társadalom
X

X

Modern demokráciák
működése
X

X

Politikai intézmények,
eszmék,
X

X

Nemzetközi konfliktu
sok és együttműködés
X

Magyar történelem
X

Egyetemes történelem
X

X

Korszakmegoszlás

X

X

X

XIX-XX. század

XVIII. századig

Megoszlás

Ismerettartalmak szerinti megoszlás

X

X

X

X

X

X

X

Politika-, esemény-,
állam-, jog- és intéz
ménytörténet
kb. 40%
Társadalom-, életmód-,
mentalitás- és művelő
déstörténet
kb. 30%
Gazdaság-, technika
történet és a környezeti
kultúra története
kb. 20%

Tartalmi, szerkezeti elvárások
Eszme- és vallástörténet
kb. 10%

Szabad (probléma
központú) témakör

