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Osztályozó vizsga követelményei
Tantárgy: Történelem
Évfolyam: 11.
Vizsga jellege: komplex (szóbeli és írásbeli)
Vizsga leírása:
A vizsgán a 11. évfolyam középszintű történelem anyagát (1849-től 1914-ig) kérjük
számon. A vizsga lexikai tudást, forráselemző kompetenciákat és íráskészséget mér.
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Vizsgakövetelmények
Sorszám
Témakör
A kiegyezéshez vezető út
1.

2.

A kiegyezés

Tételcím

Tartalmi elemek
A passzív ellenállás,
kísérletek a
kompromisszumra,
Deák szerepe
Az államjogi és a
gazdasági kiegyezés
tartalmi bemutatása
és értékelése

3.

A dualizmus gazdasága

4.

A dualizmus társadalma

5.

Etnikai viszonyok és a
nemzetiségi kérdés a
dualizmus korában

6.

Az I. világháború

7.

Az I. világháborút lezáró
békerendszer

8.

A náci Németország legfőbb
jellemzői

9.

A kommunista ideológia és a
sztálini diktatúra a
Szovjetunióban

10

A II. világháború

11.

A holokauszt

12.

A trianoni békediktátum és
következményei

13.

A Horthy-rendszer
konszolidációjának
legfontosabb lépései

Állami
gazdaságpolitika,
infrastruktúra,
mezőgazdaság, ipar
A torlódó társadalom
értelmezése, az egyes
társadalmi csoportok
bemutatása
Demográfia, etnikai
viszonyok,
nemzetiségi törvény,
nemzetiségi politikai
emigráció,
konfliktusok
A háború
kirobbanásának okai,
a háború jellege
A béketárgyalások
bemutatása, a békék
értékelés,
következményei
Hitler hatalomra
kerülése, a nácizmus
főbb tézisei, bel-és
külpolitika, a terror
szerepe
Sztálin hatalomra
kerülése, a nácizmus
főbb tézisei, bel-és
külpolitika, a terror
szerepe
A II. világháború okai,
a háború jellege
A fogalom
értelmezése, a
folyamat bemutatása
A béke aláírásnak
körülményei,
természetföldrajzi,
területi, etnikai,
gazdasági és katonai
következmények
Horthy hatalomra
kerülése, a politikai
élet és
konszolidációja, Teleki
és Bethlen szerepe

14.

A magyar külpolitika a két
világháború között

15.

A Horthy-rendszer jellemzői

16.

A Horthy-rendszer gazdasága,
ideológiája

17.

Társadalmi rétegződés és
életmód a húszas-harmincas
években

18.

Az antiszemitizmus
Magyarországon

19.

Magyarország a II.
világháborúban

20.

Holokauszt Magyarországon

A revíziós politika
eredményei,
problémái
A korlátozott
parlamentáris
rendszer bemutatása
A Horthy-rendszer
gazdasági
konszolidációja,
Bethlen szerepe, a
„keresztény-nemzeti”
eszme
Társadalmi változások
és választóvonalak, a
társadalom rétegek
bemutatása,
életmódja
A politikai
antiszemitizmus
erősödése az I.
világháború után, a
numerus clausus és a
zsidótörvények az
1930-as években
Magyarország
háborúba lépése és
részvétele a
Szovjetunió elleni
harcokban
A magyar zsidóság
helyzete az 1940-es
években, a gettósítás,
deportáció és a
vészkorszak
bemutatása

