
Történelem 

Iskolai tanulmányok alatti vizsgák 

 
 

9. osztály 

Az érettségi 

vizsgakövetelmények témái 

A kerettanterv témái Helye az 

érettségi 
követelmények 

között 

1. Az ókor és kultúrája Az őskor és az ókori Kelet 
A történelem forrásai. 

1.1 

 Az első társadalmak.  

 Nők, férfiak életmódja és  

 társadalmi helyzete,  

 életformák.   

 A folyamvölgyi kultúrák.  

 A Közel-Keletet egyesítő  

 birodalmak. A földrajzi  

 környezet.  

 Az ókori Kelet kulturális  

 öröksége.  

 Az ókori Hellász 1.2 
 A polisz kialakulása. 1.4 
 A földrajzi környezet.  

 Az athéni demokrácia  

 működése.  

 Államformák, államszervezet.  

 A hatalommegosztás formái,  

 szintjei.  

 Spárta.  

 Kisebbség, többség.  

 A görög hitvilág, művészet és  

 tudomány.  

 Nagy Sándor birodalma és a  

 hellenizmus.  

 Birodalmak.  



 Az ókori Róma 1.3 

Róma útja a köztársaságtól a 1.4 
császárságig. 1.5 

A köztársaság és a császárság  

államszervezte és  

intézményei. Államformák,  

államszervezet.  

Gazdaság, gazdálkodás, az  

életmód változásai.  

A római hitvilág, művészet, a  

tudomány és a jog.  

A kereszténység kialakulása,  

tanításai és elterjedése.  

A világvallások alapvető  

tanításai, vallásalapítók,  

vallásújítók.  

Pannónia provincia.  

A népvándorlás, az antik  

civilizáció felbomlása.  

2. A középkor A középkor 
Róma örökösei: a Bizánci 

1.6 
2.1 

 Birodalom, a Frank 2.2 
 Birodalom, és a Német-római 2.3 
 Birodalom létrejötte. 2.4 
 Birodalmak. 2.5 
 A nyugati és keleti 2.6 
 kereszténység. A középkori 2.7 
 egyház és az uralkodói 2.8 
 hatalom Európában.  

 Nyugat-Európa társadalma és  

 gazdasága a kora  

 középkorban.  

 Erőforrások és termelési  

 kultúrák.  

 Az iszlám és az arab hódítás.  

 Vallások szellemi,  

 társadalmi, politikai gyökerei  

 és hatása.  

 Gazdasági fellendülés és a  

 középkori városok születése.  

 A technikai fejlődés feltételei  

 és következményei.  

 A rendiség kialakulása.  

 Nyugat-Európa válsága és  

 fellendülése a XIV–XV.  

 században.  

 A közép- és kelet-európai  

 régió államai.  

 Az Oszmán (Török) Birodalom  

 terjeszkedése.  



 Egyházi és világi kultúra a 

középkorban. 

Korok, korstílusok. 
Itália, a humanizmus és a 

reneszánsz. 

Világkép, eszmék, ideológiák. 

Korok, korstílusok. 

Hétköznapi élet a 
középkorban. 

 

3. A középkori magyar 

állam megteremtése és 

virágkora 

A magyarság története a kezdetektől 

A magyar nép eredete, 
vándorlása, a honfoglalás és a 
kalandozások kora. 

3.1 

3.2 
3.3 
3.4 

 Népesség, demográfia 3.5 
 (vándorlás, migráció). 3.6 
 Árpád-házi uralkodók  

 politikai életpályája (Géza és  

 Szent István, Szent László,  

 Könyves Kálmán, II. András,  

 IV. Béla).  

 Uralkodók és államférfiak.  

 A társadalom és a gazdaság  

 változásai a honfoglalástól a  

 XIII. század végéig.  

 A Magyar Királyság, mint  

 jelentős közép-európai  

 hatalom, az Anjouk,  

 Luxemburgi Zsigmond és  

 Hunyadi Mátyás korában.  

 Fölzárkózás, lemaradás.  

 A magyar rendi állam és az  

 Oszmán (Török) Birodalom  

 párharca.  

 Társadalmi és gazdasági  

 változások a XIV–XV.  

 század folyamán.  

 A középkori magyar kultúra  

 és művelődés emlékei  

 


