
12. A 
 

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 
 

 

 

I. témakör: GAZDASÁG, GAZDASÁGPOLITIKA, ANYAGI KULTÚRA 

 

1. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikáját! 

2.   Mutassa be a nagy földrajzi felfedezések gazdasági okait, térkép 

                        segítségével a főbb útvonalakat és az Európába érkező új termékeket! 

3. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának gazdasági  

     következményei (Trianon gazdasági hatása) 

 

II. témakör: NÉPESSÉG, TELEPÜLÉS, ÉLETMÓD 
 

1.  Ismertesse a XIII. századi nyugat-európai városok kialakulását, lakóit és 

életmódjukat! 

2.  A Rákosi rendszer működése Magyarországon. Az ötvenes évek  

                       mindennapjai (1945-1956) 

3.  A Kádár-korszak mindennapjai 

 

 

III. témakör: EGYÉN, KÖZÖSSÉG, TÁRSADALOM 

 

1.  Mutassa be Róma hódító háborúinak társadalmi és politikai  

      következményeit, a megoldási kísérleteket! 

2.  Mutassa be Széchenyi István életútját! Ismertesse reformprogramjának  

 fő elemeit, gyakorlati tevékenységének máig ható eredményeit! 

3.  Mutassa be Mátyás király uralkodói portréját intézkedései alapján! 

     Bizonyítsa be, hogy Mátyás központosított rendi monarchia megteremtésére  

     tett kísérletet! 

4.  Ismertesse a náci ideológia és propaganda sajátosságait! Magyarázza meg, hogy  

     milyen tényezők játszottak szerepet abban, hogy a nemzeti-szocializmus  

     jelentős tömegtámogatottsággal bírt az 1930-as évek Németországában! 

 

 

IV. témakör: MODERN DEMOKRÁCIÁK MŰKÖDÉSE 

 

1.  Mutassa be az athéni állam társadalmi és politikai szerkezetét Periklész 

idején! 

2.  Ismertesse az áprilisi törvényekig vezető utat! Elemezze a törvényeket! 

3. Állampolgári jogok és kötelességek Magyarországon. 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. témakör: POLITIKAI INTÉZMÉNYEK, ESZMÉK, IDEOLÓGIÁK 

 

1. Mutassa be Géza fejedelem és Szent István államszervező 

tevékenységét! 

2. Ismertesse a reformáció megjelenésének okait, a reformáció különböző 

irányzatait, annak sajátosságait, jellegzetességeit! 

3. Mutassa be az Osztrák-Magyar Monarchia államberendezkedését! 

4. Mária Terézia és II. József reformjai 

 

 

VI. témakör: NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

1. Ismertesse IV. Béla tatárjárás előtti politikáját! Magyarázza meg, hogy 

mely tényezők játszottak szerepet a tatárok győzelmeiben, majd gyors 

kivonulásukban az országból! Jellemezze IV. Béla tatárjárás utáni bel-

és külpolitikáját! 

2.  Mutassa be az első világháború előtt létrejött szövetségi rendszereket, a 

háború kirobbanásának okait, a frontokat, a hadviselés új jellemzőit, 

valamint a háborút lezáró Párizs környéki békéket! 

3. Ismertesse Magyarország háborúba lépését és részvételét a Szovjetunió 

elleni harcokban! 


