
Történelem 

Iskolai tanulmányok alatti vizsgák 
 

10. osztály 

Az érettségi 

vizsgakövetelmények témái 

A kerettanterv témái Helye az 

érettségi 

követelmények 

között 

4. Szellemi, társadalmi 

és politikai változások 

az újkorban 

A világ és Európa a kora újkorban 

Amerika ősi kultúrái, a nagy 

földrajzi felfedezések és 

következményeik. 

Felfedezők, feltalálók. 

Függetlenség és alávetettség. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái. 

Reformáció és katolikus 

megújulás. 

Vallások szellemi, 

társadalmi, politikai gyökerei 

és hatásai. 

Az atlanti hatalmak 

(Hollandia és Anglia) 

felemelkedése. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

Nagyhatalmi küzdelmek a 
XVII. században és a XVIII. 
század elején. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

Az angol polgárháború és a 

parlamentáris monarchia 

kialakulása. 

A hatalommegosztás formái, 
szintjei. 
A francia abszolutizmus és 
hatalmi törekvések. 
Közép- és Kelet-Európa a 
XVI–XVII. században. 

A tudományos világkép 
átalakulása. 

4.1 
4.2 
4.3 



5. Magyarország a 

Habsburg 

Birodalomban 

Magyarország a kora újkorban 

Az ország három részre 
szakadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

Várháborúk kora. 

Békék, háború, hadviselés. 

A három országrész 
berendezkedése, 
mindennapjai. 

A reformáció és a katolikus 

megújulás Magyarországon. 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

A magyar rendek és a 

Habsburg- udvar konfliktusai. 

A török kiűzése 

Magyarországról. 

Népesség, társadalom, 

gazdaság és természeti 

környezet a XVI–XVII. 

századi Magyarországon. 

A Rákóczi- szabadságharc. 
Egyezmények, szövetségek 

5.1 

5.2 
5.3 

5.5 

6. A polgári átalakulás, 

a nemzetállamok és az 

imperializmus kora 

Felvilágosodás, forradalmak és a 

polgárosodás kora 

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

A felvilágosult 
abszolutizmus. 

Hatalmi átrendeződés a 

XVIII. századi Európában. 

Egyezmények, szövetségek. 

Az Egyesült Államok 
létrejötte és alkotmánya. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei.A francia forradalom eszméi, 

irányzatai, hatása. 

Forradalom, reform és 
kompromisszum. 

A napóleoni háborúk 
Európája és a Szent 

Szövetség rendszere. 
Az ipari forradalom és 

hatásai. 

A technikai fejlődés feltételei 
és következményei. 

A XIX. század eszméi. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 

4.3 
4.4 

6.1 

6.2 

6.3 
6.4 



5. Magyarország a 

Habsburg 

Birodalomban 

Az újjáépítés kora Magyarországon 

Népesség és természeti 

környezet: demográfiai 

változások, az etnikai 

arányok átalakulása. 

Népesség, demográfia 

(vándorlás, migráció). 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

A Magyar Királyság 

újjászervezése és helye a 

Habsburg Birodalomban. 

A felvilágosult abszolutizmus 
a Habsburg Birodalomban. 

Társadalmi és gazdasági 

viszonyok változásai a XVIII. 

században. 

A nemzeti ébredés: a kultúra 
és művelődés változásai 

5.4 

5.5 

7. A polgárosodás 

kezdetei és 

kibontakozása 

Magyarországon 

Reformkor, forradalom és szabadságharc 

Az átalakuló társadalom és 
gazdaság. 

Nők és férfiak életmódja és 
társadalmi helyzete, 
életformák. 

A reformeszmék kialakulása 

és terjedése: Széchenyi István 

programja. 
Fölzárkózás, lemaradás. 
A reformmozgalom 

kibontakozása. 

A nemzeti ébredés és a 

nemzetiségi kérdés. 

Kisebbség, többség, 
nemzetiségek. 
A reformkori művelődés, 
kultúra. 

A forradalom és 
szabadságharc nemzetközi 
keretei. 

Az 1848-as forradalom és 

vívmányai, az áprilisi 

törvények. 

Forradalom, reform és 
kompromisszum. 

A szabadságharc története. 
Békék, háború, hadviselés 

7.1 

7.2 
7.3 

7.4 

 


