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10. osztályos szóbeli vizsgatételek történelem tantárgyból

1. Az athéni demokrácia intézményei és működése a Kr. e. V. században. (9. Tk. 52--54. o.)
2. Az ókori Róma: a köztársaság létrejötte és a patrícius-plebejus küzdelem (9. Tk. 73-76. o.)
3. Az első triumvirátus megalakulása és Caesar egyeduralmi kísérlete. (9. Tk. 83. o.)
4. A keresztény vallás kialakulása és főbb tanításai. (9. Tk. 18. lecke, a zsidó vallás fő jellemzői is a
tétel részét képezi)
5. A görög-római hitvilág. (9. Tk. görög vallás: 7. lecke, római vallás 16. lecke)
6. A középkori egyház és szerepe. A zsidóság a középkori Európában. (9. Tk. 22. lecke és 133. o.)
7. Az iszlám vallás kialakulása és főbb jellemzői. (9. Tk. 125-128. o.)
8. A középkori társadalom: hűbériség és jobbágyság. (9. Tk. 129-130. o.)
9. A középkori gazdaság a VIII-XIII. században: új eszközök és módszerek, kereskedelem. (9. Tk.
134-135. o. és 137-138. o.)
10. A középkori város és a céhes ipar. (9. Tk. 135-137. o.)
11. A magyar nép eredete és vándorlása. (9. Tk. 32. lecke)
12. A honfoglalás és a kalandozások kora (9. Tk. 33. lecke)
13. A magyar államalapítás. (9. Tk. 34. lecke)
14. II. András és az Aranybulla. (9. Tk. 190-191. o.)
15. A tatárjárás és következményei IV. Béla idején. (9. Tk. 36. lecke)
16. Az Anjou uralkodók kora: I. Károly uralma és gazdasági reformjai. (9. Tk. 37. lecke)
17. Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. (9. Tk. 40. lecke)
18. A nagy földrajzi felfedezések. (10. Tk. 1. lecke)
19. A reformáció kibontakozása és irányzatai. (10. Tk. 2. lecke)
20. Az ellenreformáció és a barokk. (10. Tk. 20-21. o.)
21. A tőkés termelés kibontakozása és jellemzői. (10. Tk. 4. lecke)
22. Az angol polgárháború. (10. Tk. 27-30. o.)
23. Az angol alkotmányos monarchia létrejötte és jellemzői Angliában. (10. Tk. 30-31. o.)
24. A francia abszolutizmus. (10. Tk. 6. lecke)
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25. A mohácsi vész és Magyarország két részre szakadása. (10. Tk. 63-66. o.)
26. Magyarország három részre szakadása és a várháborúk kora. (10. Tk. 67-70. o.)
27. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete. (9. Tk. 208. o. etnikai helyzet, 10. Tk. 72-73. a
fejedelemség kialakulása, 77-78. o. vallási helyzete)
28. A török kiűzése Magyarországról. (10. Tk. 18. lecke)
29. A Rákóczi-szabadságharc. (10. Tk. 20. lecke)
30. A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői. (10. Tk. 21. lecke)
Emelt tételek
Két emelt tétel vált ki egy középszintű tételt. Azoknak ajánlott, akik jövőre történelem fakultációra
akarnak menni, később pedig emelt szinten érettségizni.
1. Octavianus hatalomra jutása és a principátus. (9. Tk. 84-86. o.)
2. Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői. (9. Tk. 156-158. o.)
3. I. (Nagy) Lajos törvényei és Luxemburgi Zsigmond külpolitikája. (9. Tk. 38. lecke és 207. o.)
4. Hunyadi János törökellenes küzdelmei. (9. Tk. 209-211. o.)
5. Erdély aranykora: Bethlen Gábor fejedelemsége (10. Tk. 16. lecke)

