SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBÓL A
2015. OKTÓBER – NOVEMBERI VIZSGAIDŐSZAKRA
I. GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA
A gazdasági válság
1. Mutassa be Roosevelt elnök intézkedéseit a válság felszámolására!
Ipari forradalmak
2. Hasonlítsa össze az első és a második ipari forradalmat!
Károly Róbert és Mátyás gazdaságpolitikája
3. Hasonlítsa össze a két uralkodó gazdaságpolitikáját!
Gazdasági felzárkózás a dualizmus korában
4. Mutassa be a gazdasági élet változásait és azok társadalmi hatásait a dualizmus korában!

II. Népesség, település, életmód
A magyar állam kialakulása és megszilárdulása a X-XI. században
5. Mutassa be a források alapján a kereszténység felvételével járó életmódváltozásokat!

Magyar városfejlődés a középkorban
6. Mutassa be, a középkori magyar városfejlődés korai szakaszát ( XIII-XV. sz. )!
Életmód és kultúra a Kádár-korszakban
7. A források alapján mutassa be a Kádár-kori társadalom életmódjának jellemző vonásait!

III. Egyén, közösség, társadalom
A Római Birodalom és polgárai
8. Mutassa be a római birodalom polgárainak életét és környezetét!
IV. Béla és a tatárjárás-kori magyar társadalom
9. Mutassa be IV. Béla az országot újjáépítő tevékenységet!
Kossuth Lajos és a reformkori társadalom
10. Mutassa be Kossuth Lajos tevékenységét a Függetlenségi Nyilatkozatig!

IV. Modern demokráciák működése
Az USA létrejötte és nagyhatalommá válása
11. Mutassa be, hogyan érvényesültek az emberi szabadságjogok az USA létrejötte során!
A magyar parlamentarizmus kialakulása és változásai a XIX.-XX. században
12. Tekintse át a magyar választási rendszer kialakulását és változásait az 1848-as
forradalomtól napjainkig!

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
A reformáció és jellemzői
13. Hasonlítsa össze Luther és Kálvin tanait, mutasson rá a reformáció okaira és
következményeire
A kereszténység születése és útja az államvallásig
14. Mutassa be a kereszténység államvallássá válásának folyamatát és a keresztény vallás
alapvető tanait
Diktatúrák a 20. században
15. Tárja fel a 20. századi diktatúrák hasonlóságait és különbségeit

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés
A Párizs környéki békék
16. Ismertesse a trianoni békeszerződést és annak következményeit Magyarország és a
Kárpát-medence népeinek együttműködésére vonatkozóan!

Az 1956-os forradalom, és nemzetközi vonatkozásai

17. Mutassa be az 1956-os forradalom eseményeit a források és saját ismeretei alapján!

A Rákóczi-szabadságharc
18. Mutassa be a Rákóczi-szabadságharc kitörésének okait és fordulópontjait!
Nemzetállamok a 19. században
19. Mutassa be a német egység létrejöttét

VII. témakör, Szabad témakör
20. Az 1848-49-es szabadságharc helytörténeti vonatkozásai

