ÉRETTSÉGI TÉTELSOR 2017/2018-as tanév
őszi érettségi időszak
Történelem

I. témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és
gazdasági ismeretek
1. tétel
a, Középkori uradalom jellemző vonásai és a mezőgazdasági technika fejlődése
Mutassa be az alábbi szempontok figyelembevételével a középkori uradalom jellemző
vonásait!
2. tétel
b, Középkori város jellemzőinek bemutatása
Ismertesse egy XIII. századi Nyugat-Európai város életét!
3.tétel
c, Az ipari forradalom és a technikai fejlődés teremtette ellentmondások a globális világban
Mutassa be a második ipari forradalom korszakának főbb jellemzőit!
4. tétel
d, A magyar gazdaság a vegyesházi királyok idején
Mutassa be Károly Róbert gazdasági intézkedéseit! Válaszában az alábbi szempontokra térjen
ki: aranyforint, ezüstgaras, kapuadó, bányabér, harmincadvám, visegrádi királytalálkozó!

II. témakör: Népesség, település, életmód
5. tétel
a, A magyarországi demográfiai változások a Rákóczi-szabadságharctól XVIII század
végéig
Mutassa be Magyarország. nemzetiségi viszonyainak alakulását a 18. század elejétől a
18.század végéig!
6. tétel
b, Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban
Mutassa be a források és saját ismeretei alapján az emberek mindennapjait és életmódját az 1960-as,
1970-es évek Magyarországán, tárja fel az életmódbeli változások gazdasági és politikai hátterét is!

III. témakör: Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek
7. tétel
a, Végvári harcok a török ellen (1532-1566)
Ismertesse, hogy milyen hatással volt az ország három részre szakadása az életmódra és a
településszerkezetre! Mutassa be a hódoltsági viszonyokat, és jellemezze a végvári élet
kialakulásának körülményeit és mindennapjait!
8.tétel
b, Széchenyi István reformprogramja
Ismertesse Széchenyi István elméleti és gyakorlati munkásságát!
Az alábbi fogalmak felhasználásával: Hitel, Világ, Stádium,
Kelet Népe, Védegylet!
9.tétel
c, A XIX. század 2. felének magyar társadalma
Mutassa be a dualizmus-kori magyar társadalmat! Térjen ki az alábbi társadalmi rétegekre:
arisztokrácia, dzsentri, nagypolgárság, úri középosztály, kispolgárság, munkásság, parasztság!

IV. témakör: Politikai berendezkedések a modern korban
10. tétel
a, Az ókori demokrácia
Mutassa be az athéni állam működését Periklész idején! Tárja fel az ókori illetve a modern
demokrácia közötti legfontosabb különbségeket!
11. tétel
b, Az EU főbb intézményei és működése
Mutassa be az Európai Unió létrejöttének főbb állomásait és az Unió működését!
12. tétel
c, Magyarország politikai intézményrendszere és választási rendszere
Mutassa be a források és az ismeretei alapján az országgyűlési választási rendszer működését
Magyarországon!

V. témakör: Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
13.tétel
a, Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai
Mutassa be az iszlám vallás kialakulását és főbb tanításait!
Válaszában térjen ki arra is milyen más vallások hatották az iszlám vallásra!

14. tétel
b, A sztálini diktatúra
Mutassa be a források és az ismeretei alapján a totális diktatúra megvalósulását a sztálini
Szovjetunióban!
15.tétel
c, A középkori magyar királyság megteremtése
Mutassa be Szent István államszervező tevékenységét!
16.tétel
d, Az 1848-as forradalom törvényei, társadalomalakító hatásuk
Mutassa be az áprilisi törvények szerepét a polgári átalakulásban! Használja az alábbi
fogalmakat: polgári szabadságjogok, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, választójog!

VI. témakör: Nemzetközi együttműködés és konfliktus
17.tétel
a, IV. Béla uralkodása ás a tatárjárás
Mutassa be a tatárjárást és térjen ki IV. Béla ország építő tevékenységére!
18.tétel
b, Magyarország a második világháborúban
Mutassa be a források és az ismeretei alapján Magyarország belépését a második
világháborúba és részvételét a Szovjetunió elleni harcokban 1943 januárjáig!
19.tétel
c, Az 1956-os forradalom Magyarországon
Mutassa be ismeretei és a források segítségével az 1956-os forradalom előzményeit, a
forradalom menetét, nemzetközi fogadtatását!
20. tétel
d, Az első világháborút lezáró békeszerződések
Mutassa be, hogyan érvényesülnek a wilsoni elvek és a győztes nagyhatalmak érdekei a
versailles-i békeszerződésben.

