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Tematika az emelt szintű szóbeli érettségihez 2006. május – június 
 
I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 
1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon 
2. A magyar gazdaság a XVIII. század közepétől 1848-ig 
3. A magyar gazdaság jellemzői a két világháború között 
4. Magyarország és a világgazdaság a XX. század második 
5. A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei 
6. Az ipari forradalom hatása a természetes és az épített környezetre 
7. A világgazdaság a húszas és a harmincas években 
 
II. Népesség, település, életmód 
8. A honfoglaló magyarság életmódja és társadalma 
9. Városfejlődés a középkori Magyarországon 
10. Demográfiai változások a XVII-XVIII. századi Magyarországon 
11. Budapest fejlődése a hosszú XIX. században 
12. Életmód és mindennapok a hatvanas évek Magyarországán 
13. Az egyház szerepe a középkori katolikus Európában 
14. Demográfiai robbanások a XIX-XX. században 
 
III. Egyén, közösség, társadalom 
15. A magyar társadalom a XIV-XV. században 
16. Hunyadi Mátyás portréja és udvara 
17. A nemzetiségi kérdés Magyarországon a XVIII. század közepétől 1868-ig 
18. A magyar parasztság története 1950 – 1970 között 
19. A kereszténység korai története és egyházzá szerveződése 
20. A holocaust Európában 
21. Diktatúrák a két világháború között 
 
IV. Modern demokráciák működése 
22. A választójog és a választási rendszer Magyarországon a XX. században 
23. A kisebbségek és helyzetük a Kárpát-medencében 1945-1990 között 
24. A polgári demokrácia működése Magyarországon 
25. A XVIII-XIX. századi alkotmányok alapvető vonásai 
26. Az Európai Unió intézményrendszere és működése 
 
V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 
27. Az antikvitás történetírói 
28. Az országgyűlés és a vármegye felépítése, működése és szerepe a XVIII. 
század közepétől 1848-ig 
29. A nemzeti eszme Magyarországon a XVIII. század közepétől 1848-ig 
30. A XIX. század uralkodó eszméi 
31. Az ENSZ létrejötte és működése 
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VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 
32. Törökellenes küzdelmek a XIV-XV. században 
33. Magyarország és Erdély Bocskai és Bethlen fejedelemsége idején 
34. Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése 
35. A Rákóczi-szabadságharc és nemzetközi összefüggései 
36. Vallási és hatalmi ellentétek a XVII. századi Európában 
37. Az I. és a II. világháború sajátosságai és jellemzői 
38. A gyarmatbirodalmak kiépítése a XIX. században 
 
 
A tanulók a szóbeli érettségi vizsgán a tematika alapján készült tételeket 
(feladatokat) kapnak. A feladatok tartalmazzák az elemzési szempontokat, a 
feldolgozáshoz szükséges forrásrészleteket, térképeket, ábrákat, diagramokat, 
stb. A tételek (feladatok) a tematikához kapcsolódóan többfélék lehetnek, pl. 
egy történelmi probléma bemutatása, egy társadalmi-gazdasági jelenség 
elemzése, vagy több korszak sajátosságainak összehasonlítása, illetve a források 
értékelése.  
 


