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TÖRTÉNELEM 

Tanulmányok alatti vizsgák 

 

A vizsga felépítése: 

1.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

Elérhető: 100 pont  

2.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a történelmi 

atlaszt és a mellékelt forrásokat. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a Történelmi Atlasz 

amit az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

Elérhető: 50 pont  

3.) A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

40 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 40% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

4.) A vizsga értékelése 

elégtelen: 

elégséges: 

közepes: 

jó: 

jeles: 
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5.) A vizsga (írásbeli és szóbeli) követelményei évfolyamonként félévi és év végi 

bontásban 

 

5. évfolyam 

 

Félévi vizsga 

 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Horváth Péter: Történelem 5. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 

A történelem forrásai, időszámítás 

Az őskori ember élete 

A termelés kezdete, az első földművelő közösségek 

Az Egyiptomi Birodalom 

Az egyiptomi kultúra: hitvilág, piramisok, hétköznapok 

Az ókori Palesztina: a zsidó nép története és vallása 

Az ókori Kelet: Mezopotámia, India, Kína 

A görög történelem kezdetei: a krétai és a trójai mondakör 

Az ókori Athén: a polisz kialakulása, az athéni demokrácia 

Az ókori Spárta 

A görög-perzsa háborúk 

Az ókori görög műveltség és kultúra: hitvilág, olimpia 

Nagy Sándor birodalma 

Az ókori Róma: a köztársaság kialakulása és intézményei 

A pun háborúk 

A köztársaság válsága 
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A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Az Egyiptomi Birodalom 

2. Az ókori Palesztina: a zsidó nép története és vallása 

3. Az ókori Kelet: Mezopotámia, India, Kína 

4. Az ókori Athén: a polisz kialakulása, az athéni demokrácia 

5. Az ókori Spárta 

6. A görög-perzsa háborúk 

7. Az ókori Róma: a köztársaság kialakulása és intézményei 

8. A pun háborúk 

 

Év végi vizsga 

 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Horváth Péter: Történelem 5. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 

Az Egyiptomi Birodalom 

Az ókori Kelet: Mezopotámia, India, Kína 

Az ókori Athén: a polisz kialakulása, az athéni demokrácia 

Az ókori görög műveltség és kultúra: hitvilág, olimpia 

Az ókori Róma: a köztársaság kialakulása és intézményei 

A pun háborúk 

A köztársaság válsága, Caesar egyeduralma 

A római császárság: Augustus 

A császárkori Róma: terjeszkedés, provinciák 

Pannónia provincia 

A kereszténység kialakulása és elterjedése a Római Birodalomban 

A Római Birodalom hanyatlása és a Nyugat-római Birodalom bukása 
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A középkori uradalom jellemzői: földesúr-jobbágy viszony, a mezőgazdaság fejlődése 

A középkori keresztény egyház szerepe: világi papság, szerzetesség 

Az iszlám kialakulása, jellemzői 

A lovagi életmód, a keresztes hadjáratok 

A középkori város kialakulása, jellemzői. A céhek 

A középkor kultúrája: román kor, gótika, humanizmus és reneszánsz. A középkori egyetemek 

A magyarság eredete és vándorlása 

Honfoglalás és letelepedés 

Az államalapító Szent István uralkodása 

Szent László és Könyves Kálmán kora 

IV. Béla: a tatárjárás és az ország újjáépítése 

 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Az ókori Athén: a polisz kialakulása, az athéni demokrácia 

2. A római császárság: Augustus 

3. A kereszténység kialakulása és elterjedése a Római Birodalomban 

4. A középkori uradalom jellemzői: földesúr-jobbágy viszony, a mezőgazdaság fejlődése 

5. A középkori keresztény egyház szerepe: világi papság, szerzetesség 

6. Az iszlám kialakulása, jellemzői 

7. A középkori város kialakulása, jellemzői. A céhek 

8. Honfoglalás és letelepedés 

9. Az államalapító Szent István uralkodása 

10. Szent László és Könyves Kálmán kora 

11. IV. Béla: a tatárjárás és az ország újjáépítése 
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6. évfolyam 

 

Félévi vizsga 

 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Horváth Péter- Hámori Péter: Történelem 6. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013 

 

Az Anjou-k Magyarországon: I. Károly 

I. (Nagy) Lajos uralkodása 

Luxemburgi Zsigmond uralkodása 

Hunyadi János törökellenes harcai 

Hunyadi Mátyás uralkodása: bel-és külpolitika, a reneszánsz udvar 

A királyi hatalom meggyengülése: Jagelló-kor és a Dózsa-féle parasztháború 

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása 

A földrajzi felfedezések: okok, a fontosabb felfedező utak. Amerika népei a felfedezések 

előtt. 

A földrajzi felfedezések hatása: a világkereskedelem kialakulása, a tőkés gazdálkodás 

kialakulása és jellemzői  

Reformáció és katolikus megújulás 

Anglia és Spanyolország küzdelme a tengerekért 

Az angol polgári forradalom és a polgárháború (Cromwell, az alkotmányos királyság) 

Franciaország XIV. Lajos korában 

Oroszország Nagy Péter cár idején 

A felvilágosodás 

Az USA kialakulása. A Függetlenségi nyilatkozat és az USA alkotmánya 

Magyarország a kora újkorban: a három részre szakadt ország élete 

Végvári küzdelmek 
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Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon 

Az Erdélyi Fejedelemség aranykora 

Habsburg-ellenes küzdelmek a XVII. században: Bocskai-szabadságharc, Zrínyi Miklós, 

Thököly Imre fejedelemsége 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Az Anjou-k Magyarországon: I. Károly 

2. I. (Nagy) Lajos uralkodása 

3. Hunyadi János törökellenes harcai 

4. Hunyadi Mátyás uralkodása: bel-és külpolitika, a reneszánsz udvar 

5. A mohácsi csata és az ország három részre szakadása 

6. A földrajzi felfedezések és hatásai 

7. Reformáció és katolikus megújulás 

8. Franciaország XIV. Lajos korában 

9. A felvilágosodás 

10. Magyarország a kora újkorban: a három részre szakadt ország élete 

11. Végvári küzdelmek 

12. Az Erdélyi Fejedelemség aranykora 

 

Év végi vizsga 

 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Horváth Péter- Hámori Péter: Történelem 6. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013 

 

Az Anjou-k Magyarországon: I. Károly 

I. (Nagy) Lajos uralkodása 

Hunyadi János törökellenes harcai 
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Hunyadi Mátyás uralkodása: bel-és külpolitika, a reneszánsz udvar 

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása 

A földrajzi felfedezések: okok, a fontosabb felfedező utak. Amerika népei a felfedezések 

előtt. 

A földrajzi felfedezések hatása: a világkereskedelem kialakulása, a tőkés gazdálkodás 

kialakulása és jellemzői  

Reformáció és katolikus megújulás 

Az angol polgári forradalom és a polgárháború (Cromwell, az alkotmányos királyság) 

Franciaország XIV. Lajos korában 

A felvilágosodás 

Az USA kialakulása. A Függetlenségi nyilatkozat és az USA alkotmánya 

Magyarország a kora újkorban: a három részre szakadt ország élete 

Végvári küzdelmek 

Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon 

Az Erdélyi Fejedelemség aranykora 

Habsburg-ellenes küzdelmek a XVII. században: Bocskai-szabadságharc, Zrínyi Miklós, 

Thököly Imre fejedelemsége 

A török kiűzése Magyarországról 

A Rákóczi-szabadságharc 

Mária Terézia uralkodása 

II. József: a felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 

A francia forradalom 

Napóleon hatalomra kerülése és császársága 

A napóleoni háborúk és a császár bukása 

Az ipari forradalom és következményei (gazdaság, a társadalom átalakulása) 

Magyarország a napóleoni háborúk korában 

A reformkor: a reformkori országgyűlések. Deák Ferenc, Kölcsey, Wesselényi Miklós 

programja 

Széchenyi István tevékenysége  
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Kossuth Lajos programja, Kossuth és Széchenyi vitája 

Az 1848-as pesti forradalom 

Az 1848-49-es szabadságharc története 

 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Az Anjou-k Magyarországon: I. Károly 

2. Hunyadi Mátyás uralkodása: bel-és külpolitika, a reneszánsz udvar 

3. A mohácsi csata és az ország három részre szakadása 

4. A földrajzi felfedezések és hatásai 

5. Reformáció és katolikus megújulás 

6. Magyarország a kora újkorban: a három részre szakadt ország élete 

7. A Rákóczi-szabadságharc 

8. Mária Terézia uralkodása 

9. II. József: a felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 

10. Napóleon hatalomra kerülése és császársága 

11. Az ipari forradalom és következményei (gazdaság, a társadalom átalakulása) 

12. A reformkor: Széchenyi István tevékenysége  

13. A reformkor: Kossuth Lajos programja, Kossuth és Széchenyi vitája 

14. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc története 
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7. évfolyam hiányzik 
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8. évfolyam 

 

Félévi vizsga 

 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Horváth Péter: Történelem 8. 

 Európa az első világháború után 

A Párizs környéki békék 

A sztálini Szovjetunió 

A nagy világgazdasági válság 

A náci Németország 

A második világháború előzményei 

Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság Magyarországon 

Az ellenforradalom és Horthy Miklós kormányzóvá választása 

A trianoni béke 

Az ellenforradalmi rendszer megszilárdulása 

A világgazdasági válság hatása Magyarországra. Kiútkeresés a válságból 

A hétköznapi élet a két világháború közötti Magyarországon 

A második világháború története 

Az európai zsidóság tragédiája 

 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. A Párizs környéki békék 

2. A sztálini Szovjetunió 

3. A náci Németország 

4. Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság Magyarországon 
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5. Az ellenforradalom és Horthy Miklós kormányzóvá választása 

6. A trianoni béke 

7. A hétköznapi élet a két világháború közötti Magyarországon 

8. A második világháború főbb eseményei 1939-től 1945-ig 

Év végi vizsga 

 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Horváth Péter: Történelem 8. 

Európa az első világháború után 

A Párizs környéki békék 

A sztálini Szovjetunió 

A nagy világgazdasági válság 

A náci Németország 

A második világháború előzményei 

Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság Magyarországon 

Az ellenforradalom és Horthy Miklós kormányzóvá választása 

A trianoni béke 

Az ellenforradalmi rendszer megszilárdulása 

A második világháború története 

Magyarország a második világháborúban 

A kétpólusú világ kialakulása 

A hidegháború kibontakozása 

Enyhülés és szembenállás 

A hidegháború vége 

Az európai egységfolyamat 

Változások a világgazdaságban 
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Napjaink kihívásai (globalizációs problémák) 

Magyarország a második világháború után (1945-47) 

Az egypártrendszer kialakítása és a Rákosi-kor 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

Megtorlás és konszolidáció 

A Kádár-rendszer jellemzői 

A magyarországi rendszerváltás 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. A Párizs környéki békék 

2. A sztálini Szovjetunió 

3. A nagy világgazdasági válság 

4. A náci Németország 

5. A trianoni béke 

6. A második világháború főbb eseményei 1939-től 1945-ig 

7. Magyarország a második világháborúban 

8. A kétpólusú világ kialakulása 

9. A hidegháború kibontakozása 

10. Enyhülés és szembenállás 

11. A hidegháború vége 

12. Magyarország a második világháború után (1945-47) 

13. Az egypártrendszer kialakítása és a Rákosi-kor 

14. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

15. A Kádár-rendszer jellemzői 

16. A magyarországi rendszerváltás 

 


