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A szóbeli érettségi vizsgatétel felépítése történelemből: Témakör  téma  tétel. 

A témaköröket és a témákat nyilvánosságra kell hozni, a tételeket a vizsgázók csak a vizsgán ismerhetik meg. A vizsgán a 

vizsgázónak a tételt kell kifejtenie. 
 
 

I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

1. A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői 

2. A Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája 
 

II. Témakör: Népesség, település, életmód 

3. A középkori város és a céhes ipar  

4. Demográfiai és etnikai változások Magyarországon a 18. században 
 

III. Témakör: Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

5. Iulius Caesar egyeduralmi kísérlete 

6 A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai a dualizmus korában  
 

IV. Témakör: Politikai berendezkedések a modern korban 

7. A náci Németország legfőbb jellemzői 

8. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései a Horthy-korszakban  

9. Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-korban  
 

V. Témakör: Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

10. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai 

11. Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége 

12. A 19. század főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői  

13. A politikai intézményrendszer fő elemei Magyarországon (országgyűlés, kormány, alkotmánybíróság, köztársasági 

elnök, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény) 
 

VI. Témakör: Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

14. A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei 

15. A trianoni békediktátum és következményei.  

16. A második világháború előzményei, kitörése, jellemzői 

17. Az Európai Unió alapelve, intézményei és működése 
 

VII. Szabad témakör: Forradalom ‒ reform 

18. A reformkor főbb kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja 

19. A pesti forradalom eseményei, az 1848. áprilisi törvények 

20. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a megtorlás. 
 

Megjegyzés: A tematikában szereplő 20 cím tartalmának pontosabb azonosítását segítik a részletes vizsgakövetelmények [Az 

érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24) OM rendelet] Kompetenciák, illetve Témakörök című részében 

található információk. A tematikában szereplő címek alapján kerülnek kijelölésre a vizsganapon érvényes konkrét tételek. A szóbeli 

tételek három-négy feldolgozási, értelmezési szempontot jelölnek ki, és a megadott, különböző típusú források értelmezését is 

elvárják a tétel kifejtésekor. 
 

Az érettségi vizsgán az alábbi történelmi atlaszok használhatók: 

- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903 (1. kiadás, 2015) ISBN 978-963-682-880-6  

- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1 (1. átdolgozott kiadás, 2016) ISBN 978-963-436-002-5  

- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2 (1. kiadás, 2017) ISBN 978-963-436-159-6 
 

https://dloadoktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2021tavasz/tortenelem_tajekoztato_az_erettsegin_hasznalhato_torte

nelmi_atlaszokrol_2021maj.pdf 
 

Az atlaszokat az írásbeli vizsgára a vizsgázónak kell hoznia, a szóbeli vizsgára az iskola biztosítja. A vizsgán kizárólag olyan atlasz 

használható, amelyben nincs külső bejegyzés. 

https://dloadoktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2021tavasz/tortenelem_tajekoztato_az_erettsegin_hasznalhato_tortenelmi_atlaszokrol_2021maj.pdf
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