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Osztályozó vizsga követelményei
Tantárgy: Történelem
Évfolyam: 10.
Vizsga jellege: komplex (szóbeli és írásbeli)
Vizsga leírása:
A vizsgán a 10. évfolyam középszintű történelem anyagát (1490-től 1849-ig) kérjük
számon. A vizsga lexikai tudást, forráselemző kompetenciákat és íráskészséget mér.
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Vizsgakövetelmények
Sorszám
Témakör
A nagy földrajzi felfedezések
1.

2.

A lutheri és a kálvini
reformáció

Tételcím

Tartalmi elemek
A felfedezések okai,
előfeltételei és
következményei,
valamint a
legfontosabb
felfedezők
A reformráció okai,
következményei,

3.

Az ellenreformáció és a
barokk

4.

Az alkotmányos monarchia
jellemzői Angliában

5.

A felvilágosodás
eszmerendszere és főbb
képviselői

6.

A mohácsi vész és az ország
három részre szakadása

7.

A várháborúk (1541-1568)

8.

Erdély sajátos vallási és etnikai
helyzete

9.

A reformáció hatása
Magyarországon

10

A Rákóczi-szabadságharc

11.

Magyarország demográfiája a
18. században

fontosabb alakjai és
tanításaik
Az ellenreformáció
célja, eredményei, a
barokk
jellegzetességei
Az alkotmányos
monarchia létrejötte,
a kormányzati
rendszer jellemzői
A felvilágosodás
értelmezése, a francia
felvilágosodás
nevezetes alakjai és
elképzeléseik
A Mohácshoz vezető
út, az ország két-,
majd három részre
szakadása, egyesítési
kísérletek
Új végvárvonalak
kialakulása, a
legjelentősebb török
hadjáratok
Az Erdélyi
Fejedelemség
kialakulása,
társadalmi, etnikai és
felekezeti jellemzők, a
fejedelmi hatalom
bemutatása
A reformáció jeles
hazai képviselői,
kulturális hatása, az
ellenreformáció
hatása
A szabadságharc okai,
a harcok menete,
országgyűlések, a
béke értékelése
A népességrobbanás
okai, az egyes
nemzetiségek
bemutatása
(elhelyezkedés, vallás,
társadalom)

12.

Mária Terézia és II. József
reformjai

13.

Az Emberi és polgári jogok
nyilatkozatának alapkérdései

14.

A 19. század fő eszméi

15.

A szövetségi rendszerek
kialakulása

16.

Az első ipari forradalom
gazdasági hatásai

17.

A második ipari forradalom
gazdasági hatásai

18.

Széchenyi és Kossuth
programja

19.

A pesti forradalom és az
április törvények

20.

Az 1848-49-es szabadságharc

A felvilágosult
abszolutizmus
bemutatása, az
uralkodók
rendeleteinek
értékelése
Az alapvető emberiés polgári
szabadságjogok
bemutatása, a
nyilatkozat értékelése
A liberalizmus,
konzervativizmus,
nacionalizmus és
szocializmus
bemutatása, jeles
képviselőik gondolatai
A hármas szövetség,
valamint a hármas
antant kialakulása
Az ipari forradalom
értelmezése, jelentős
találmányok és
feltalálók, a vasút
kiemelt szerepe
A második ipari
forradalom jellemzői,
új technológiák és
iparágak bemutatása
A reformkor
értelmezése,
Széchenyi és Kossuth
politikai, társadalmi és
gazdasági elképzelése
A forradalom okai,
1848. március 15.
történései, az április
törvények
jelentősége, értékelő
bemutatása
A szabadságharc okai,
főbb katonai és
politikai eseményei, a
bukás okai és
következményei

