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Osztályozó- és javítóvizsga
Történelem tantárgyból
2017-2018
A vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) a megadott témakörökből, és a megjelölt százalék (41%)
nem teljesítése esetén szóbeli vizsga is, ugyancsak a megadott témakörökből.
A témakörökhöz kapcsolódó történelmi források ismerete kötelező.
A vizsgázó az írásbeli és szóbeli résznél is történelmi atlaszt használhat.
Az írásbeli vizsga értékelése 9-12. évfolyamon:
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9. évfolyam:
Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 9., OFI
II. Az ókori Görögország:
 Az athéni demokrácia kialakulása és működése
 Görög hitvilág, tudományok, művészetek
III. Az ókori Róma
 Julius Caesar
 Római hitvilág, művészetek, tudományok
 A kereszténység
IV. A középkor
 A feudalizmus és a hűbériség kialakulása, jobbágyság, mezőgazdaság
 A középkori egyház, nyugati és keleti kereszténység
 A pápaság és a császárság küzdelme
 A keresztes hadjáratok
 A középkori város és céhes ipar
 Az iszlám
 Romanika és gótika
V. Magyar őstörténet
 A magyarok vándorlása
 A honfoglalás és a kalandozások
 Géza és Szent István
VI. A középkor Magyarországon
 A tatárjárás és következményei
 Gazdasági és társadalmi viszonyok változása az Árpád-korban
 Károly Róbert uralkodása
 Luxemburgi Zsigmond. Változások a társadalomban és a gazdaságban (városok)
 Hunyadi Mátyás uralkodása (belpolitika, külpolitika, kultúra)
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10. évfolyam
Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 10., OFI
I. A középkor Magyarországon
 A tatárjárás és következményei
 Gazdasági és társadalmi viszonyok változása az Árpád-korban
 Károly Róbert uralkodása
 Luxemburgi Zsigmond. Változások a társadalomban és a gazdaságban (városok)
 Hunyadi Mátyás uralkodása (belpolitika, külpolitika, kultúra)
Ii. A kora újkor
 A nagy földrajzi felfedezések és hatásuk
 A reformáció és a katolikus megújulás
 A barokk
 A tőkés gazdaság kibontakozása — A németalföldi szabadságharc
 Az angol alkotmányos monarchia működése
 A felvilágosodás
III. A koraújkor Magyarországon
 A mohácsi csata és az ország három részre szakadása
 Várháborúk — A királyi Magyarország, a török hódoltság és az Erdélyi fejedelemség
 Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete
 A Rákóczi-szabadságharc
IV. A felvilágosodás és a francia forradalom — a kettős forradalom kora
 A felvilágosodás
 A francia forradalom főbb fogalmai
 Az ipari forradalom
 A XIX. század uralkodó eszméi
V. Magyarország 1790-1848
 Magyarország a Habsburg-monarchiában (M.o. népessége a XVIII. században
 Mária Terézia és II. József uralkodása
 A reformkor alapvető kérdései. Virágzó reformkor
 Széchenyi István élete és reformprogramja
 Kossuth Lajos élete és reformprogramja
VI. Forradalom és szabadságharc (1848-49)
 A törvényes forradalom (1848. márc. 15. - 1848. szept. 10.)
 A szabadságharc legfőbb kérdései és eseményei (térkép is!)
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11. évfolyam
Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 11., OFI
I. A felvilágosodás és a francia forradalom — a kettős forradalom kora
 A felvilágosodás
 A francia forradalom főbb fogalmai
 Az ipari forradalom
 A XIX. század uralkodó eszméi
II. Magyarország 1790-1848
 Magyarország a Habsburg-monarchiában (M.o. népessége a XVIII. században
 Mária Terézia és II. József uralkodása
 A reformkor alapvető kérdései. Virágzó reformkor
 Széchenyi István élete és reformprogramja
 Kossuth Lajos élete és reformprogramja
III. Forradalom és szabadságharc (1848-49)
 A törvényes forradalom (1848. márc. 15. - 1848. szept. 10.)
 A szabadságharc legfőbb kérdései és eseményei (térkép is!)
IV. Nemzetállamok és birodalmi politika
 Második ipari forradalom és következményei
 Az USA polgárháborúja
 Szövetségi rendszerek kialakulása a XIX. század végén, XX. század elején
V. A kiegyezés és a dualista rendszer
 Megtorlás és ellenállás
 A kiegyezéshez vezető út
 A kiegyezési törvény és annak értékelése
 A dualizmus
 Népesedési és nemzetiségi viszonyok alakulása a dualizmusban, városiasodás,
társadalmi átalakulás
VI. Az első világháború és következményei
 A világháború főbb eseményei és a békerendszer
 A Trianoni béke
VII. Európa a két világháború között
 Németország
 Szovjetunió
VIII. Magyarország a két világháború között
 A Horthy-rendszer jellemzői
 A bethleni konszolidáció
 A harmincas évek
 Társadalom, kisebbségek a két világháború között
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12. évfolyam
Tankönyv: Történelem 12., OFI
I. Európa a két világháború között
 Németország
 Szovjetunió
II. Magyarország a két világháború között
 A Horthy-rendszer jellemzői
 A bethleni konszolidáció
 A harmincas évek
 Társadalom, kisebbségek a két világháború között
III. A második világháború
 Főbb események. A holokauszt.
 Magyarország a második világháborúban
IV. A kétpólusú világ
 A háború utáni rendezés
 Az ENSZ
 A hidegháború jellemzői.
 A Szovjetunió és a szocialista tábor
V. Magyarország 1945-1990
 A Rákosi-rendszer
 Az 1956-os forradalom
 A Kádár-rendszer
 Társadalom és életmód
 A harmadik Magyar Köztársaság rendszere
VI. A globális világ felé
 A szocialista tömb felbomlása
 Az európai integráció
VII. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói alapismeretek
 Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás
 Az aktív és felelős állampolgárság alapjai
 Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, folyamatok. A munkaviszonyhoz
kapcsolódó ismeretek

