
Történelem 

Iskolai tanulmányok alatti vizsgák 
 

11. osztály 

Az érettségi 

vizsgakövetelmények témái 

A kerettanterv témái Helye az 

érettségi 

követelmények 

között 

6. A polgári átalakulás, 

a nemzetállamok és az 

imperializmus kora 

A nemzetállamok és a birodalmi politika 

kora 

Nemzetállami törekvések 

Európában (Olaszország, 

Németország, a balkáni 

államok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 
Az Amerikai Egyesült 

Államok polgárháborúja és 

nagyhatalommá válása. 
Társadalmi és gazdasági 
változások a centrum 
országaiban. 
Az iparosodás új szakaszának 
hatásai (társadalom, 

gondolkodás, életmód, épített 
és természeti környezet). 

Technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

A munkásság 
érdekképviseleti és politikai 
mozgalmai, szervezetei. 

A modern polgári állam 

jellegzetességei. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

Az Európán kívüli világ 

változásai a XIX. század 

második felében: gyarmati 

függés, a birodalmak 

versenye a világ 
újrafelosztásáért. 
Függetlenség, alávetettség, 
kisállamok, nagyhatalmak 

6.5 
6.6 



7. A polgárosodás 

kezdetei és 

kibontakozása 

Magyarországon 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus 

kora Magyarországon 

A szabadságharcot követő 

megtorlás és önkényuralom 

A kiegyezés létrejötte és 

tartalma. 
Államformák, államszervezet. 
A kiegyezéshez fűződő viták, 
a kiegyezés alternatívái. 
Politikai élet, társadalmi 
változások és gazdasági 

fejlődés a dualizmus korában 
Fölzárkózás, lemaradás; 
Népesség, demográfia. 

Budapest világvárossá válása. 

A nemzetiségi kérdés 

alakulása, a zsidó 

emancipáció. 
A dualizmus válságjelei. 

A tudomány és művészet a 

dualizmus korában. 

Életmód a századfordulón 

7.5 

7.6 
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8. Az első 

világháborútól a 

kétpólusú világ 

felbomlásáig 

Az első világháború és következményei 

Az első világháború. 

Hadviselés. 

Magyarország az első 

világháborúban. 

A februári forradalom és a 

bolsevik hatalomátvétel. A 

diktatúra kiépülése Szovjet- 

Oroszországban. 
A háborús vereség 
következményei 

Magyarországon: az Osztrák- 

Magyar Monarchia 
felbomlása, az őszirózsás 

forradalom, a 

tanácsköztársaság. 
Az első világháborút lezáró 

békerendszer. 

A trianoni békediktátum. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 
Új államok Közép- 

Európában. A határon túli 

magyarság sorsa. 

Kisállamok, nagyhatalmak 

8.1 
8.2 
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 Európa és a világ a két világháború között 

Az 1920-as évek politikai és 
gazdasági viszonyai. 

Demokráciák és 

tekintélyuralmi rendszerek 

Európában a két világháború 

között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 

Az olasz fasiszta állam és 
ideológia jellemzői. 

A kommunista diktatúra a 
Szovjetunióban. 

Az 1929-33-as 

világgazdasági válság 

jellemzői és következményei. 

Az Amerikai Egyesült 

Államok válasza a válságra: a 
New Deal. 

A nemzetiszocialista 

ideológia és a náci diktatúra 

jellemzői. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. A fanatizmus 

jellemzői és formái. 

Nemzetközi viszonyok a két 
világháború között. 

A gyarmatok helyzete. 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Korok, korstílusok. 
Életmód és mindennapok a 

két világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és 
társadalmi helyzete, 
életformák 

8.3 
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