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3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK 
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEI alcíme helyébe a következ  alcím lép: 

„TÖRTÉNELEM 
ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli és szóbeli. 
Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. 

A történelem érettségi vizsga célja 

A vizsga azt hivatott megállapítani, hogy a vizsgázó 
  rendelkezik-e a történeti gondolkodásmód kialakulásához szükséges alapokkal; 
 birtokában van-e az alapvet  történelmi tényeknek (id pontok, személyek stb.); 
 tudja-e használni a történelmi fogalmakat, a szaknyelvet; 
 képes-e ismereteit szóban és írásban el adni; 
 elsajátította-e azokat a képességeket és ismereteket, amelyekkel a történelmi 

eseményeket és jelenségeket értelmezni tudja; 
 képes-e a történelmi forrásokat  legyenek akár eredeti források, akár a múltról 

szóló feldolgozások  vizsgálni és elemezni, a múlt emberének életét reálisan 
elképzelni; 

 fel tudja-e használni történeti ismereteit arra, hogy a jelenkor társadalmi jelenségeit 
értelmezze; 

 képes-e az érvekkel alátámasztott, árnyalt és tényszer  történelmi értékeléseket 
el nyben részesíteni a leegyszer sít  véleményekkel szemben. 

 
A követelményekben 

 hangsúlyosan szerepelnek a képesség jelleg  követelmények, valamint azok az 
elemzési szempontok és ismeretek, amelyek a jelen világának megértéséhez 
szükségesek; 

 nagy figyelmet kapnak a társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, illetve azok 
a készségek és ismeretek, amelyek az egyes korszakok komplex, életszer  
bemutatásához szükségesek; 

 fontos szerep jut a politika- és eseménytörténet mellett a társadalom-, a gazdaság-, 
a m vel dés- és mentalitástörténetnek, valamint a társadalmi, az állampolgári, 
pénzügyi és munkavállalói ismereteknek. 

A középszint  vizsga a jelöltekt l az egyszer bb ismeretszerzési eljárásokat, 
kifejez képességeket, a rendszerezés és alkalmazás alapvet  formáit, valamint a 
történelmi ítéletalkotás készségének meglétét várja el. 

Az emelt szint  vizsga els sorban a fels oktatásban történelmet tovább tanulni 
szándékozó vizsgázó képességeit és ismereteit vizsgálja. A jelöltekt l a középszint  
követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, 
kifejez képességeket, összetettebb rendszerezési, alkalmazási, összehasonlítási és 
elemzési szempontokat, valamint magasabb fokú gondolkodási m veleteket, önállóbb 
ítéletalkotási készségeket vár el, továbbá a történelmi tények, adatok tágabb körét 
feltételezi. 
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Tartalmi követelmények 

KÖZÉPSZINT 

A) Kompetenciák 

1. Ismeretszerzés, források 
használata 

Releváns információk gy jtése, történelmi forrásokból 
(tárgyi, írásos stb.) következtetések megfogalmazása, 
a források értelmezése. 
Tanult ismeretek felidézése, azonosítása forrás 
alapján. 
Különböz  forrásokból származó információk 
összevetése. 
Forráskritika alkalmazása. 
Folyamatok és történelmi jelenségek, történelmi 
személyiségek bemutatása/értelmezése, értékelése 
források alapján. 

2. Kommunikáció, a szaknyelv 
alkalmazása 

Fontosabb történelmi fogalmak felismerése, 
azonosítása, meghatározása forrás alapján, történelmi 
fogalmak helyes használata. 
Az egy témához vagy korhoz kapcsolható fogalmak 
kiválasztása, rendszerezése, fogalmak 
jelentésváltozásainak ismerete. 
Szövegalkotás megadott témában (szóban és 
írásban). 

3. Tájékozódás térben és 
id ben 

Események, folyamatok, jelenségek, személyek 
elhelyezése térben és id ben. 
A nagy történelmi korok és a kisebb korszakok 
elnevezésének és sorrendjének, valamint legfontosabb 
jellemz inek felismerése és bemutatása. 
A földrajzi környezet szerepének felismerése és 
bemutatása az egyes történelmi kultúrák és államok 
kialakulásában. 
A történelmi fejl dés során kialakult régiók bemutatása 
térképeken és a történelmi tér változásainak ismerete. 
Különbségek és egybeesések felismerése, 
értelmezése a világtörténet és a magyar történelem 
legfontosabb eseményei között. 
Aktuális események történelmi el zményeinek 
bemutatása. 

4. Eseményeket alakító 
tényez k feltárása, kritikai és 
problémaközpontú 
gondolkodás 

Ok-okozati összefüggések, események, folyamatok, 
cselekedetek mozgatórugóinak rendszerezése, 
feltárása, bemutatása. 
A változás és a fejl dés közötti különbség értelmezése 
konkrét példákon. 
Történelmi analógiák megadott szempontok szerinti 
keresése, értelmezése. 
Személyek, pártok, csoportok szerepének fölismerése, 
bemutatása egy történelmi esemény alakulásában. 
Történelmi jelenségek problémaközpontú, forrásokon 
alapuló rendszerezése, bemutatása. 
Általános szabályok alkalmazása konkrét esetekre. 
A történelmi kulcsfogalmak használata történelmi 
jelenségek bemutatásakor. 

 
B) Témakörök 
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1. Az ókor és kultúrája 
 

Poliszok az ókori Hellászban. 
Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában. 
Az európai kultúra alapjai. 

2. A középkor 
 

Nyugat-Európa a kora középkorban. 
A középkori egyház. 
Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában.  
Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom. 
A középkor kultúrája. 

3. A középkori magyar állam 
megteremtése és virágkora 
 

A magyar nép története az államalapításig. 
Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora. 
Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora. 
A Hunyadiak. 

4. Szellemi, társadalmi és 
politikai változások a kora 
újkorban (1492 1789) 

A földrajzi felfedezések és következményei. 
Reformáció és katolikus megújulás. 
Alkotmányosság és abszolutizmus a 17 18. 
században. 
A felvilágosodás kora. 

5. Magyarország a kora 
újkorban (1490 1790) 

 

Az ország három részre szakadása és az 
országrészek berendezkedése. 
Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. 
A török ki zése és a Rákóczi-szabadságharc. 
Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban. 

6. A polgári átalakulás, a 
nemzetállamok és az 
imperializmus kora 
(1789 1914) 

 

A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk. 
A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések 
Európában. 
Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért. 
Az ipari forradalom hullámai és hatásai. 

7. A polgárosodás kezdetei és 
kibontakozása Magyarországon 
(1790 1914) 

 

A reformkor. 
Forradalom és szabadságharc. 
A kiegyezés és a dualizmus. 
Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus 
korában. 

8. A világháborúk kora 
(1914 1945) 

 

Az els  világháború és következményei. 
A fasizmus és a nemzetiszocializmus. 
A kommunista diktatúra. 
A második világháború. 

9. Magyarország a 
világháborúk korában 
(1914 1945) 

 

Az els  világháború és következményei 
Magyarországon. 
A Horthy-korszak. 
M vel dési viszonyok és társadalom. 
Magyarország a második világháborúban. 

10. A jelenkor (1945-t l 
napjainkig) 

 

A kétpólusú világ kialakulása. 
A kétpólusú világrend megsz nése. 
Az európai integráció. 
A globális világ sajátosságai. 

11. Magyarország 1945-t l a 
rendszerváltozásig 

 

A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 
A Kádár- korszak. 
A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés. 
Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság. 

12. Társadalmi, állampolgári, 
pénzügyi és munkavállalói 
ismeretek 

A társadalom tagozódása és a társadalmi 
felel sségvállalás.  
Az aktív és felel s állampolgárság – ismérvek, 

B)  Témakörök
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fogalmak, eszközök. 
Az alapvet  pénzügyi és gazdasági fogalmak, a 
tudatos és felel s állampolgári gazdálkodás elvei, 
folyamata, a munkavállalói jogok és kötelességek. 
 

EMELT SZINT 

A) Kompetenciák 
1. Ismeretszerzés, források 
használata 

Releváns információk gy jtése, történelmi 
forrásokból (tárgyi, írásos stb.) következtetések 
megfogalmazása, a források értelmezése. 
Tanult ismeretek felidézése, azonosítása forrás 
alapján. 
Különböz  forrásokból származó információk 
összevetése. 
Forráskritika alkalmazása. 
Folyamatok és történelmi jelenségek, történelmi 
személyiségek bemutatása/értelmezése, értékelése 
források alapján. 

2. Kommunikáció, a szaknyelv 
alkalmazása 

Fontosabb történelmi fogalmak felismerése, 
azonosítása, meghatározása forrás alapján, 
történelmi fogalmak helyes használata. 
Az egy témához vagy korhoz kapcsolható fogalmak 
kiválasztása, rendszerezése, fogalmak 
jelentésváltozásainak ismerete. 
Szövegalkotás megadott témában (szóban és 
írásban). 

3. Tájékozódás térben és 
id ben 

Események, folyamatok, jelenségek, személyek 
elhelyezése térben és id ben. 
A nagy történelmi korok és a kisebb korszakok 
elnevezésének és sorrendjének, valamint 
legfontosabb jellemz inek felismerése és 
bemutatása. 
A földrajzi környezet szerepének felismerése és 
bemutatása az egyes történelmi kultúrák és államok 
kialakulásában. 
A történelmi fejl dés során kialakult régiók 
bemutatása térképeken és a történelmi tér 
változásainak ismerete. 
Különbségek és egybeesések felismerése, 
értelmezése a világtörténet és a magyar történelem 
legfontosabb eseményei között. 
Aktuális események történelmi el zményeinek 
bemutatása. 

4. Eseményeket alakító 
tényez k feltárása, kritikai és 
problémaközpontú 
gondolkodás 

Ok-okozati összefüggések, események, 
folyamatok, cselekedetek mozgatórugóinak 
rendszerezése, feltárása, bemutatása. 
A változás és a fejl dés közötti különbség 
értelmezése konkrét példákon. 
Történelmi analógiák megadott szempontok szerinti 
keresése, értelmezése. 
Hosszabb id távú történelmi változások 
bemutatása. 
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Személyek, pártok, csoportok szerepének 
fölismerése, bemutatása egy történelmi esemény 
alakulásában. 
Történelmi jelenségek problémaközpontú, 
forrásokon alapuló rendszerezése, bemutatása. 
Általános szabályok alkalmazása konkrét esetekre. 
A történelmi kulcsfogalmak használata történelmi 
jelenségek bemutatásakor.  

 
B) Témakörök 

 
1. Az ókor és kultúrája 
 

Poliszok az ókori Hellászban. 
Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában. 
Az európai kultúra alapjai. 

2. A középkor 
 

Nyugat-Európa a kora középkorban. 
A középkori egyház. 
Az érett középkor.  
Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom. 
A középkor kultúrája. 

3. A középkori magyar állam 
megteremtése és virágkora 
 

A magyar nép története az államalapításig. 
Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora. 
Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora. 
A Hunyadiak. 

4. Szellemi, társadalmi és 
politikai változások a kora 
újkorban (1492 1789) 

A földrajzi felfedezések és következményei. 
Reformáció és katolikus megújulás. 
Alkotmányosság és abszolutizmus a 17 18. 
században. 
A felvilágosodás kora. 
Nagyhatalmi konfliktusok a 17 18. században. 

5. Magyarország a kora 
újkorban (1490 1790) 

 

Az ország három részre szakadása és az 
országrészek berendezkedése. 
Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. 
A török ki zése és a Rákóczi-szabadságharc. 
Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban. 
M vel dés, egyházak, iskolák. 

6. A polgári átalakulás, a 
nemzetállamok és az 
imperializmus kora 
(1789 1914) 

 

A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk. 
A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések 
Európában. 
Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért. 
Az ipari forradalom hullámai és hatásai. 

7. A polgárosodás kezdetei és 
kibontakozása Magyarországon 
(1790 1914) 

 

A reformkor. 
Forradalom és szabadságharc. 
A kiegyezés és a dualizmus. 
Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus 
korában. 

8. A világháborúk kora 
(1914 1945) 

 

Az els  világháború és következményei. 
Gazdaság, társadalom és életmód. 
A fasizmus és a nemzetiszocializmus. 
A kommunista diktatúra. 
A második világháború. 

9. Magyarország a 
világháborúk korában 
(1914 1945) 

Az els  világháború és következményei 
Magyarországon. 
A Horthy-korszak. 
M vel dési viszonyok és társadalom. 
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Magyarország a második világháborúban. 

10. A jelenkor (1945-t l 
napjainkig) 

 

A kétpólusú világ kialakulása. 
A „harmadik világ”. 
A kétpólusú világrend megsz nése. 
Az európai integráció. 
A globális világ sajátosságai. 

11. Magyarország 1945-t l a 
rendszerváltozásig 

 

A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 
A Kádár- korszak. 
A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés. 
Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság. 

12. Társadalmi, állampolgári, 
pénzügyi és munkavállalói 
ismeretek 

 

A társadalom tagozódása és a társadalmi 
felel sségvállalás. 
Az aktív és felel s állampolgárság – ismérvek, 
fogalmak, eszközök. 
Az alapvet  pénzügyi és gazdasági fogalmak, a 
tudatos és felel s állampolgári gazdálkodás elvei, 
folyamata, a munkavállalói jogok és kötelességek. 
 

” 


