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

I. Károly (Károly Róbert) gazdasági reformjai 

A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei – bekerítések, eredeti tőkefelhalmozás, korai 

kapitalizmus 

Az ipari forradalmak – első és második - területek, ágazatok, találmányok, a gyáripar kezdetei 

A Horthy-korszak konszolidációja 

II. Népesség, település, életmód 

A középkori város, a magyar városfejlődés 

A XVIII. századi Magyarország népességi viszonyai 

Életmód a Rákosi és a Kádár rendszer idején 

III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

A Szent István kori társadalom és a keresztény állam megszervezése 

Az egyház közösségformáló szerepe a nyugati kereszténységben 

Széchenyi és Kossuth reformprogramja 

IV. Politikai berendezkedések a modern korban 

A polgári Magyarország megszületése 1848-ban, a független magyar állam 1849-ben – áprilisi törvények, 

trónfosztás, függetlenségi nyilatkozat 

A kiegyezés, a dualizmus berendezkedése 

A kommunista berendezkedés és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban 

A náci Németország jellemzői – a totális állam kiépítése 

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

Az athéni demokrácia berendezkedése 

A reformáció és irányzatai, a katolikus megújulás – Luther, Kálvin, Münzer, Servet, anglikán, gallikán, 

jezsuiták, Trident, barokk 

Az első világháborút lezáró Párizs-környéki békerendszer (Trianon) 

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

Hunyadi János és Hunyadi Mátyás törökellenes harcai 

Magyarország a II. világháborúban – belépés, Don, kiugrás, nyilas hatalomátvétel 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc és a hidegháború, szovjet beavatkozások, amerikai 

távolságtartás 

 

A sorszám (időrend) szerinti témakör beosztás 

 

1. Az athéni demokrácia berendezkedése 

2. A Szent István kori társadalom és a keresztény állam megszervezése 

3. Az egyház közösségformáló szerepe a nyugati kereszténységben 

4. A középkori város, a magyar városfejlődés 

5. Károly Róbert gazdasági reformjai 

6. A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei  

7. Hunyadi János és Hunyadi Mátyás törökellenes harcai 

8. A reformáció és irányzatai, a katolikus megújulás 

9. A XVIII. századi Magyarország népességi viszonyai 

10. Az ipari forradalmak 

11. Széchenyi és Kossuth reformprogramja 

12. A polgári Magyarország megszületése 1848-ban, a független magyar állam 1849-ben 

13. A kiegyezés, a dualizmus berendezkedése 

14. Az első világháborút lezáró Párizs-környéki békerendszer (Trianon) 

15. A Horthy-korszak konszolidációja 

16. A kommunista berendezkedés és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban 

17. A náci Németország jellemzői 

18. Magyarország a II. világháborúban 

19. Életmód a Rákosi és a Kádár rendszer idején 

20. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc és a hidegháború 

 

Jó tanulást! 


