Osztályozó- és javítóvizsga témakörei a 11.
évfolyam történelem tantárgy anyagából
EGYETEMES TÖRTÉNELEM
1. A Szent Szövetség Európája (az európai államok politikai berendezkedése, az abszolút
hatalmak társadalmi elnyomásának eszközei és példái: Habsburg Monarchia, Poroszország,
Itália és Oroszország; szabadság- és függetlenedési törekvések)
2. A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és
szocializmus) jellemzői
3. Forradalmak kora (1830, 1848/49 európai eseményei)
4. Nemzetállamok születése Európában; az amerikai polgárháború
5. Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány
találmánya és a gyáripar kezdetei
6. A neokolonializmus folyamata; az ipari forradalmak társdalmi és gazdasági
következményei; a monopóliumok kora
6. A szövetségi rendszerek kialakulása
7. Az első világháború és következményei
 Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege)
 Az első világháborút lezáró békerendszer
 A háború utáni újraosztott Európa gondjai (1920-as évek, pénzügyi stabilizáció,
nemzetközi politika)

MAGYAR TÖRTÉNELEM
8. Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban
 Demográfiai és etnikai változások a 18. században
 Mária Terézia és II. József reformjai
9. A reformkor fő kérdései és országgyűlései. Széchenyi és Kossuth reformprogramja
10. Törvényes forradalom és szabadságharc Magyarországon 1848/49-ben
 A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények
 A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei
11. A kiegyezés és a dualizmus

 A kiegyezéshez vezető út
 A kiegyezés tartalma és értékelése
 A dualista államrendszer jellemzése
12. A polgári Magyarország kialakulása
 A polgári liberális állam kiépítése
 Urbanizáció Magyarorzágon, Budapest világvárossá fejlődése
 Az életmód átalakulása
13. Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában





Gazdasági változások a dualizmus korában
A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai
Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a modernizációban
Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában

14. A dualista Magyarország korszakai





A dualizmus nyugalmi időszaka
A válságjelenségek okai
Tisza István politikai kísérletének értékelése
A nagy háború előtti évek

15. Magyarország az első világháborúban, a háború következményei
 A háború gazdasági és társadalmi következményei
 Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása, az őszirózsás forradalom és a Károlyirendszer
 A magyarországi Tanácsköztársaság értékelése
16. A trianoni békediktátum és következményei
 A Trianonhoz vezető út
 A békeszerződés aláírásának körülményei, tartalma (területi, katonai szankciók és a
háborús károk megtérítése)
 A békeszerződés következményei (etnikai, gazdasági, külpolitikai, kulturális)

