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I. I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

Экономика, экономическая политика, материальная культура. 

 

1. A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején. 

Венгрия во время правления Карла Роберта. 

2. A földrajzi felfedezések és következményei. 

Великие географические открытия и их последствия. 

3. Az ipari forradalom hullámai és hatásai 

Промышленная революция. Её этапы и последствия. 

 

II. Népesség, település, életmód 

Население, образ жизн 

 

4. A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején. 

Татарское нашествие и возрождение страны в период правления Белы IV. 

5. Demográfiai és etnikai változások a 18. században. 

Демографическая и этническая ситуация в Венгрии в XVIII веке. 

6. A rendszer jellemzői a Kádár - korszakban, életmód és mindennapok. 

Особенности режима и образ жизни венгров в период Яноша Кадара. 

 

III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

Социальная история. /человек, общество, труд. 

 

7. A mohácsi vész és az ország három része szakadása. 

Битва при Мохаче и распад страны на три части 

8. Mária Terézia és II. József reformjai 

Реформы Марии Терезии и Иосифа II. 

9. Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. 

Важнейшие шаги по укреплению /консолидации антиреволюционной системы. 

10. A trianoni békediktátum és következményei. 

Содержание и последствия Трианонского договора. 

 

IV. Politikai berendezkedés a modern korban 

Политическое устройство в современную эпоху. 
 

11. Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában. 

Конституционная монархия в Англии. 

12 . A kiegyezés és a dualizmus 

Компромисс и дуализм. 

13. Az európai integréció 

Европейская интеграция. 

 



 

 

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

Политические институты, идеологии, общественно-политические идеи. 

 

14. Az iszlám vallás 

Религия – ислам. 

15. A reformkor fő kérdései, Széchenyi reformprogramja. 

Важнейшие вопросы эпохи реформ. программа графа Иштвана Сечении. 

16. A fasizmus és a nemzetiszocializmus 

Фашизм и национал-социализм. 

 

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

Международные конфликты и пути их решения. 

 

17. Az első világháború és következményei 

Первая мировая война и её последствия. 

18. A kétpólusú világ kialakulása 

Складывание / формирование двуполярного мира. 

19. Magyarország a második világháborúban 

Венгрия во Второй мировой войне. 

20. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

Революция 1956г. В Венгрии. 

 

Szaktanár (учитель)  Ogolyuk Irina 

 

Budapest 2022.02.28. 
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