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I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 
 1. Termelési technikák, technológiák a középkori és kora újkori Európában 
 2. A magyar gazdaság a XV-XVII. században 
 3. Kapitalizálódás, anyagi kultúra és mindennapi élet az újkori Angliában  

(XV-XVIII. század) 
 4. A második ipari forradalom és hatása a környezetre  
 5. A sztálini gazdaságpolitika jellemzői (1929-1953)  
 6. Gazdasági válságok és útkeresések Magyarországon (1920–1943) 
 
II. Népesség, település, életmód 
 7. Városfejlődés a középkori Magyarországon 
 8. Erdély sajátos etnikai, vallási helyzete a XVI–XVIII. században 
 9. Nemzetiségek és etnikumok a dualizmus korában 
 10. Életmód és társadalom az 1920-as, 1930-as évek Magyarországán 

11. Nemzetiségek, romák Magyarországon; a határon túli magyarság a XX. század második felében 
12. A tudományos technikai fejlődés hatása az életmódra (XIX–XX. század) 
 

III. Egyén, közösség, társadalom 
 13. A magyar társadalom a IX-XIII. században 

14. Árpád-házi uralkodók politikai életpályái 
15. Az állami oktatáspolitika jellemző vonásai a XVIII. századtól az első világháborúig 

 16. Széchenyi István és Kossuth Lajos politikai életpályája 
17. A magyar társadalom a XX. század második felében 

 
IV. Modern demokráciák működése 
 18. Az USA kialakulása és alkotmányos fejlődése (1773-1870) 
 19. A magyar alkotmányosság elemei és intézményei a rendszerváltás után 
 20. Az EU főbb intézményei, döntési mechanizmusai 

21. A demokratikus politikai rendszerek működése a modern tömegkultúra és tömegbefolyásolás 
viszonyai között 

          22. A fejlődő országok főbb problémái 
 
V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 
 23. Ókori államberendezkedések (Athén, Spárta, Róma-principátus) 

24. A kereszténység főbb tanításai, az egyház intézményesülése (I–X. század) 
 25. A hazai reformáció hatása a művelődésre, az ellenreformáció és a barokk stílus 
            26. A felvilágosult abszolutizmus politikája és magyarországi képviselői 
 27. Ausztria és Magyarország közjogi viszonyának alakulása (1848–1867) 
 
VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 
 28. Az iszlám és az arab hódítás 
 29. Hunyadi János és Mátyás harcai a török ellen  
            30. Magyar–török  küzdelmek és együttélés a XVI-XVII. században 

31. A török kiűzésének kérdései és a Rákóczi-szabadságharc a nemzetközi politika tükrében (1663-
1714) 
32. A napóleoni háborúk fordulópontjai és a nemzetközi együttműködés új rendszere (1796-1820) 

  


