
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: 

 



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

bontásban 

 

9.évfolyam 

 

Félévi vizsga 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Száray Miklós: Történelem 9. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., 2013. 

 Az ókori zsidó állam (tk. 24-25.) 

Az athéni demokrácia kialakulása és fénykora (tk. 50-54.) 

Az antik görög vallás és művelődés (tk. 40-45.,65-67.) 

 A spártai állam és társadalom (tk. 45-50) 

A görög–perzsa háborúk (tk. 55-59) 

Nagy Sándor birodalma (tk. 62-64.) 

A hódító Róma (tk. 74-77.) 

A római köztársaság válsága (tk. 78-82.) 

Caesar és Augustus (tk. 83-86.) 

Római civilizáció (tk.87-91.) 

Kereszténység kialakulása, tanításai és helye a Római Birodalomban (tk.97-103.) 

 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Az athéni demokrácia kialakulása 

2. Az athéni demokrácia fénykora 

3. A spártai állam és társadalom 

4. A görög–perzsa háborúk 

5. A római köztársaság válsága 

6. Caesar 

7. Augustus 

8. Kereszténység kialakulása, tanításai és helye a Római Birodalomban 

 

  



Év végi vizsga 

 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Száray Miklós: Történelem 9. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., 2013. 

Az athéni demokrácia kialakulása és fénykora (tk. 50-54.) 

Az antik görög vallás és művelődés (tk. 40-45.,65-67.) 

A római köztársaság válsága (tk. 78-82.) 

Caesar és Augustus (tk. 83-86.) 

Római civilizáció (tk.87-91.) 

Kereszténység kialakulása, tanításai és helye a Római Birodalomban (tk.97-103.) 

Az iszlám megjelenése és az arab hódítás (tk.125-128.) 

A középkor gazdasága (tk.134- 138.) 

Invesztitúra harc és vallási törekvések a 11-15. században (tk.130-131., 146-147.) 

Mindennapok és művészet a középkorban (tk.162-169.) 

Honfoglalás és kalandozások (tk.178-180.) 

Államalapítás (tk.182-186.) 

Az új rend megszilárdulása és változásai (Aranybulla, tatárjárás) (tk.190-196.) 

Anjou gazdaságpolitika (198-204.) 

A török megjelenése, Hunyadi János törökellenes harcai (tk.156-158., 209-211.) 

Hunyadi Mátyás (tk.212-216.) 

A szóbeli vizsga témakörei: 

1. Az athéni demokrácia fénykora 

2. A római köztársaság válsága 

3. Caesar 

4. Kereszténység kialakulása, tanításai és helye a Római Birodalomban 

5. Az iszlám 

6. Középkori mezőgazdasági művelési módok és technikák 

7. A középkori város 

8. Honfoglalás és kalandozások 

9. Államalapítás 



10. Anjou gazdaságpolitika 

11. Hunyadi János törökellenes harcai 

12.  Hunyadi Mátyás 

  



10.évfolyam 

 

Félévi vizsga 

 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Száray Miklós: Történelem 10. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., 2012. 

1. A nagy földrajzi felfedezések és következményei (Tk. 6-11.) 

2. A reformáció kialakulása és elterjedése (Tk. 11-16.) 

3. Az angol parlamentáris monarchia (Tk. 30-31.) 

4. A katolikus megújulás. A barokk stílus jellemzői. (Tk.20-22.) 

5. A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján (Tk. 112-116) 

6. A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. A várháborúk (1541- 1568) (Tk. 

63-70.) 

7. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (Tk.77-78.) 

8. A Rákóczi- szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei (Tk. 105-109.) 

 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

2. A reformáció kialakulása és elterjedése: Luther 

3. A reformáció kialakulása és elterjedése: Kálvin 

4. Az angol parlamentáris monarchia felépítése és működése 

5. A katolikus megújulás. A barokk stílus jellemzői 

6. A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői 

7. A mohácsi vész és az ország három részre szakadása 

8. A várháborúk (1541- 1568) 

9. A Rákóczi- szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei 

 

Év végi vizsga 

 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Száray Miklós: Történelem 10. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., 2012. 



9. A nagy földrajzi felfedezések és következményei (Tk. 6-11.) 

10. A reformáció kialakulása és elterjedése (Tk. 11-16.) 

11. Az angol parlamentáris monarchia (Tk. 30-31.) 

12. A katolikus megújulás. A barokk stílus jellemzői. (Tk.20-22.) 

13. A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján (Tk. 112-116) 

14. A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. A várháborúk (1541- 1568) (Tk. 

63-70.) 

15. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (Tk.77-78.) 

16. A Rákóczi- szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei (Tk. 105-109.) 

17. Demográfiai és etnikai változások a 18. században. (Tk.179-184.) 

18. Mária Terézia és II. József reformjai (Tk. 189-195.) 

19. A korszak főbb eszmeáramlatainak :liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és 

szocializmus jellemzői (Tk. 152-156.) 

20. Ipari forradalom (Tk. 148-152.) 

21. A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja. (Tk. 205-210.; 214-

215.) 

22. A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények (Tk.226-229.) 

23. A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei (Tk.230-244.) 

A szóbeli vizsga követelményei: 

10. A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

11. A reformáció kialakulása és elterjedése: Luther, Kálvin 

12. Az angol parlamentáris monarchia felépítése és működése 

13. A katolikus megújulás. A barokk stílus jellemzői 

14. A mohácsi vész és az ország három részre szakadása 

15. A várháborúk (1541- 1568) 

16. A Rákóczi- szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei 

17. Demográfiai és etnikai változások a 18. században 

18. Mária Terézia és II. József reformjai 

19. Ipari forradalom 

20. A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja 

21. A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények 

22. A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei 

  



11.évfolyam 

 

Félévi vizsga 

 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Száray Miklós: Történelem 11. OFI 2015. 

1. Az olasz egység megvalósulása (Tk. 11-14.) 

2. A német egység megvalósulása (Tk. 14-18.) 

3. Az ipari forradalom újabb hulláma (Tk. 19-24.) 

4. A hármas szövetség létrejötte (Tk. 29- 33.) 

5. Az antant létrejötte (Tk. 43-46.) 

6. Kiegyezés (Tk. 66-74.) 

7. A dualizmus gazdasága és társadalma (Tk. 85-95.) 

8. Nemzetiségi viszonyok a dualizmus korában (Tk.75-78. 94-101, 104-106.) 

 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Az olasz egység megvalósulása (Tk. 11-14.) 

2. A német egység megvalósulása (Tk. 14-18.) 

3. Az ipari forradalom újabb hulláma (Tk. 19-24.) 

4. A hármas szövetség létrejötte (Tk. 29- 33.) 

5. Az antant létrejötte (Tk. 43-46.) 

6. Kiegyezés (Tk. 66-74.) 

7. A dualizmus gazdasága és társadalma (Tk. 85-95.) 

8. Nemzetiségi viszonyok a dualizmus korában (Tk.75-78. 94-101, 104-106.) 

 

Év végi vizsga 

 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: 

Száray Miklós: Történelem 11. OFI 2015. 



9. Az ipari forradalom újabb hulláma (Tk. 19-24.) 

10. A hármas szövetség létrejötte (Tk. 29- 33.) 

11. Az antant létrejötte (Tk. 43-46.) 

12. Kiegyezés (Tk. 66-74.) 

13. A dualizmus gazdasága és társadalma (Tk. 85-95.) 

14. Nemzetiségi viszonyok a dualizmus korában (Tk.75-78. 94-101, 104-106.) 

15. Az első világháború: kitörése, első évek, a háború jellege (Tk. 126-134.) 

16. Az első világháború: kiszélesedése, új vonásai, békék (Tk. 134-138., 142-147.) 

17. Az első világháború: Magyarország az első világháborúban, a trianoni békediktátum 

és következményei (Tk. 147-152., 163-168.) 

18. A náci Németország fő jellemzői (Tk. 199-207.) 

19. Kommunista ideológia és sztálini diktatúra a Szovjetunióban (Tk. 184-188.) 

20. Magyarország  két világháború között: politikai konszolidáció (Tk. 215-220.) 

21. Magyarország  két világháború között: gazdasági konszolidáció, külpolitika (Tk.220-

228.) 

22. Magyarország  két világháború között: társadalom és életmód (Tk.228-232.) 

23. Magyarország  két világháború között: gazdasági válság és hatásai (Tk. 233-246) 

24. A második világháború előzményei, kitörése és jellemzői.  

A holokauszt (Tk.248-265.) 

25. Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni  

harcokban( Tk.270-281.) 

26. Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel.  

A holokauszt Magyarországon (Tk. 281-291.) 

 

A szóbeli vizsga követelményei: 

 

9. Az ipari forradalom újabb hulláma  

10. A hármas szövetség létrejötte  

11. Az antant létrejötte  

12. Kiegyezés  

13. A dualizmus gazdasága és társadalma  

14. Nemzetiségi viszonyok a dualizmus korában  

15. Az első világháború 



16. Magyarország az első világháborúban 

17. A második világháború előzményei, kitörése és jellemzői.  A holokauszt 

18. Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban 

19. Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel.  

A holokauszt Magyarországon. 

 

  



12.évfolyam 

 

Félévi vizsga 

 

A vizsgakövetelményhez ajánlott tankönyv: Száray Miklós-Kaposi József Történelem IV. 

Középiskolák, 12. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó rakt.sz: 14425) 

 

A vizsga követelménye: 

Az I. világháború ( tk. 6-11. ) 

A világháborút lezáró békék (tk. 17-22.) 

Magyarország a világháborúban (tk. 23-27.) 

A trianoni békeszerződés (tk. 40-46.) 

A fasizmus és a tekintélyuralmi rendszerek kialakulása (tk. 47-51.) 

A bolsevik Oroszország (tk. 62-65.) 

A világgazdasági válság, kiutak keresése (tk.66-70) 

A nácizmus Németországban (tk: 76-81) 

A bethleni konszolidáció (tk: (tk: 87-91.) 

A világgazdasági válság és hatása Magyarországon (tk: 99-103.) 

Törekvések és kényszerpályák Magyarországon (tk. 104-109.) 

A II. világháború egyetemes (tk. 110-131.) 

 

Szóbeli vizsgatételek: 

 

1. Az I. világháború közvetlen előzményei és a világháború menete 

2. A Párizs környéki békék Versailles 

3. Az olasz fasizmus létrejötte, Mussolini fasiszta államának berendezkedése 

4. Az NSDAP létrejötte és a német nemzeti szocializmus ideológiájának bemutatása 

5. Magyarország részvétele az I. világháborúban és a trianoni béke 

6. A világgazdasági válság, kísérletek a válság megoldására 

7.  A konszolidáció évtizede Magyarországon Gr.teleki Pál és Gr. Bethlen István politikájának 

bemutatása 



8. A világgazdasági válság hatása Magyarországra, kísérletek a válság megoldására 

9. A II. világháború kitörésének fő okai, a szövetségi rendszerek bemutatása 

 

Év végi vizsga 

A vizsgakövetelményhez ajánlott tankönyv: Száray Miklós-Kaposi József Történelem IV. 

 

Középiskolák, 12. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó rakt.sz: 14425) 

 

A vizsga követelménye: 

Magyarország a II. világháborúban (tk. 132-142.) 

Német megszállás, nyilas rémuralom (tk. 143-148) 

A hidegháború kezdete (tk. 149-154) 

A gyarmati rendszer felbomlása és a hidegháború évei (tk. 155-160) 

Szembenállás és enyhülés (tk. 161-166) 

Kommunista kísérlet és a kommunista diktatúra előkészítése Magyarországon (tk. 178-182) 

A diktatúra kiépítése (tk. 183-188) 

A Rákosi-korszak (189-195) 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc (tk.196-201) 

Megtorlások és konszolidáció (tk. 202-206) 

A „legvidámabb barakk” (tk. 207-212) 

A szocializmus válsága Magyarországon (tk. 212-216) 

A rendszerváltás (tk. 217-223) 

Globális problémák (tk.229-234) 

Az európai Unió (tk. 239-244) 

A magyar demokrácia (tk245-248) 

 

Szóbeli vizsgatételek: 

 

1. Magyarország részvétele a II. világháborúban 

2. A hidegháború okai, folyamatának bemutatása, a hidegháborús konfliktusok felvázolása 



3. A magyar demokrácia évei és a fordulat éve 

4. A Rákosi-kor 

5. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

6. az 1956-os forradalom megtorlása, a Kádár-kor első évei 

7. A Kádár-kor az 1960-1970-es években 

8. A rendszerváltás Magyarországon, a demokratikus állam berendezkedése 

9. A globalizáció 

10. Az európai Unió története 

 

 


