Osztályozó vizsga
Történelem fakultáció 12. évfolyam
Első félév
Egyetemes történelem:










A napóleoni háborúk fordulópontjai
A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán
A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői
Az egységes Németország létrejötte és nagyhatalommá válása
Az USA polgárháborúja és fejlődése a 19. század 2. felében
Gyarmatok és gyarmattartók a 19. század közepétől az első világháborúig
A szövetségi rendszerek kialakulása
Az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők helyzete)
Az első világháború (előzményei, hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró
békerendszer

Magyar történelem:


























A honfoglalás, a honfoglaló magyarság életmódja
Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége
Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején
Az Aranybulla
A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején
A középkori magyar állam megerősödése I. Károly (Károly Róbert) idején. (gazdasági reformok)
I (Nagy) Lajos uralkodása
Luxemburgi Zsigmond uralkodása
A magyar társadalom átalakulása a 10. és 14. század között
A magyar városfejlődés korai szakasza
Magyar gazdaság és királyi gazdaságpolitika a 10. és 15. század között
Hunyadi János török ellenes harcai
Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája
A mohácsi vész és az ország három részre szakadása
A három országrész berendezkedése
A várháborúk (1541-1568)
Erdély sajátos politikai berendezkedése, etnikai és vallási helyzete a 16.-18. században
A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai
Rendi és függetlenségi törekvések a Bocskai vezette rendi mozgalomban
Bethlen Gábor uralkodása és részvétele a 30 éves háborúban
Zrínyi Miklós és a török kiűzésének kérdései
A magyarországi reformáció és a katolikus megújulás, a barokk Magyarországon
A Rákóczi-szabadságharc okai, fordulópontjai és nemzetközi összefüggései
Demográfiai és etnikai változások a 18. században
Mária Terézia és II. József reformjai

Második félév
Egyetemes történelem:



















A világgazdaság és a társadalom új jelenségei az első világháború után
Totalitárius eszmerendszerek a XX. században (olasz fasizmus, nemzetiszocializmus, sztálinizmus)
A nagy gazdasági világválság és az USA kilábalása a válságból
A második világháború előzményei, jelentős fordulatai, a szövetségesek együttműködése
A holokauszt
A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői
Az ENSZ létrejötte és működése
Nyugat-Európa újjáépítése és a közös európai intézmények kialakulásának kezdete
A szovjet blokk kialakulása és jellemzői
A gyarmati rendszer felbomlása
India, Kína, Izrael és a Közel-Keleti helyzet összetevői
Rendszerváltozások Kelet-Közép-Európában
Polgárháború Jugoszláviában
A német kérdés
Az Európai integráció az intézményrendszer bővülése, közösségi politikák, az EU problémái)
A globális világ ellentmondásai
Az állam gazdasági szerepvállalása
A pénzpiac működése, a vállalkozási formák

Magyar történelem

























Polgári átalakulás Magyarországon a reformkorban (Széchenyi és Kossuth reformprogramja, áprilisi
törvények)
Az 1848/49-es szabadságharc fordulópontjai és nemzetközi háttere
Nemzetiségi kérdés a reformkorban
Kiegyezés, a polgári állam kiépülése a dualizmus korában
Nemzetiségi kérdés a dualizmus korában
Budapest fejlődése a hosszú 19. században
Magyarország az első világháborúban és a két forradalom
A trianoni béke és következményei
A Horthy-rendszer hatalomra jutása és konszolidációja
Gazdasági válság és radikalizálódás
Társadalom, életmód és tudomány, oktatás a két világháború közötti Magyarországon
Magyarország a náci birodalom árnyékában
Magyarország a 2. világháborúban, a magyar holokauszt
A koalíciós évek (1945-1948)
A Rákosi-rendszer hatalomra jutása és jellemzői
Gazdaság, társadalom, életmód és kultúra az 50-es években
Az 1956-os forradalom és nemzetközi környezete
A Kádár-korszak
Gazdaság, társadalom és életmód a Kádár-korszakban
A rendszerváltozás
Gazdasági rendszerváltozás – piacgazdaság
A mai Magyarország politikai intézményrendszere
Magyarországi kisebbségek – magyar kisebbségek 1945 után
A romák Magyarországon

