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Osztályozó vizsga követelményei
Tantárgy: Történelem
Évfolyam: 12.
Vizsga jellege: komplex (szóbeli és írásbeli)
Vizsga leírása:
A vizsgán a 12. évfolyam középszintű történelem anyagát (1945-től napjainkig) kérjük
számon. A vizsga lexikai tudást, forráselemző kompetenciákat és íráskészséget mér.

Tankönyv(ek), taneszköz(ök)
Szerző

Cím

Kiadó

Kiadás dátuma

FIGECZKINÉ
SZABÓ MÓNIKA,
FAZEKAS
KRISZTINA,
SCHRAMKÓ
ÁGNES

History 12

Magán kiadás

2018

Boronkai
Szabolcs
Kaposi József
Katona András
Száray Miklós
Száray Miklós
Kaposi József

Történelem 12

OFI

2016

Geschichte 12

OFI

Oldalszám/Fejezet

Vizsgakövetelmények
Sorszám
Témakör
A kétpólusú világ kialakulása
1.
és jellemzői

Tételcím

Tartalmi elemek
A hidegháború
kialakulása,
intézmények, a

2.

Az ENSZ

3.

A kétpólusú világrend
megszűnése

4.

Jugoszlávia szétesése

5.

Az EU működése

6.

A globális világ sajátosságai

7.

A Rákosi-rendszer

8.

1956

9.

A Kádár-korszak

10

A rendszerváltás

11.

A határon túli magyarság
1945-től

szembenálló blokkok
jellemzői
A szervezet
kialakulása,
szerkezete, jellemzői
A Szovjetunió
összeomlása,
rendszerváltás Középés Kelet-Európában
A délszláv háború
jellemző vonásai, a
harcok okai és
eredményei
Az Európai Unió
alapelvei,
intézményei,
működése, problémái
A globális
világgazdaság
bemutatása, a
periféria jellemzői
(demográfia,
problémák),
környezeti problémák,
terrorizmus
A diktatúra
intézményei,
mindennapi élet, a
terror működése,
gazdaságpolitika
Az 1956-os forradalom
és szabadságharc okai,
menete,
következményei,
jelentőségének
értékelése
A rendszer jellemzői,
életmód és
mindennapok,
problémák
A rendszerváltás főbb
eseményei, a
piacgazdaság
bemutatása,
problémák
A határon túl élő
magyarok helyzetének

12.

A magyarországi cigányság

13.

A szociális ellátórendszer főbb
elemei

14.

Eperi és állampolgári jogok
kötelességek

15.

A politikai intézményrendszer
fő elemei

16.

Pénzügyi és gazdasági
ismeretek

általános bemutatása
az egyes országokban,
magyarságpolitika a
rendszerváltás után, a
határon túl élő
magyarság problémái
A magyar cigányság
rövid története, a
kisebbségi helyzet
bemutatása,
társadalmi problémák
exponálása
A szociális
piacgazdaság
működése,
társadalombiztosítás,
segélyezés,
foglalkoztatáspolitika,
családtámogatás
Alapvető emberi jogok
ismerete, állampolgári
jogok, állampolgári
kötelességek
Az Alaptörvény,
országgyűlés és
népképviselet, a
kormány, az államfő,
Alkotmánybíróság, az
önkormányzatok
választásirendszerünk
A háztartás pénzügyei,
a munkaviszony
létesítése és
megszüntetése,
munkáltatói és
munkavállalói jogok és
kötelességek

