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TÖRTÉNELEM 
 KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2023 

12. A  
 

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek (4) 
• A virágzó középkor gazdasága Magyarországon (XIV –XV. század) 
• Üzemszervezési formák (céh, manufaktúra gyár, monopólium) 
• A világgazdaság kialakulása 
• Az ipari forradalmak kora (XVIII-XIX. század) 

 
II. Népesség, település, életmód (3) 

• Településformák és életmód a középkorban 
• A XVIII. század demográfiai változásai Magyarországon 
• Életmód és társadalom a XX. század második felében Magyarországon 

 
III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek (3) 

• Az iszlám 
• A középkori magyar társadalom a XIII. században 
• Társadalmi változások a XIX. századi Magyarországon 

 
IV. Politikai berendezkedések a modern korban (2) 

• A polgári Magyarország megszületése 
• A békés átmenet Magyarországon 

 
V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák (4) 

• Az Árpád-kor államszervezete 
• A felvilágosult abszolutizmus rendszere 
• Totális diktatúrák a XX. században 
• Magyarország politikai viszonyai a II. világháború után 

 
VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés (4) 

• A trianoni békeszerződés 
• Magyarország a II. világháborúban és a holocaust Magyarországon 
• A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 
• Világproblémák a XXI. század elején 

 
 

 
20 tétel, témánként 2-4 témakör, (témakörönként 1 tétel lesz!) 
 
Magyar történelem: 60% (12 db) 
Világtörténelem: 40% (8 db) 
Történelmi események 1848-ig: 50% (10 db) 
Történelmi események 1848-tól: 50% (10 db) 
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TÖRTÉNELEM 

 KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2023 

12. B  
 

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek (4) 
• A virágzó középkor gazdasága Magyarországon (XIV –XV. század) 
• Üzemszervezési formák (céh, manufaktúra gyár, monopólium) 
• A világgazdaság kialakulása 
• Az ipari forradalmak kora (XVIII-XIX. század) 

 
II. Népesség, település, életmód (3) 

• Településformák és életmód a középkorban 
• A XVIII. század demográfiai változásai Magyarországon 
• Életmód és társadalom a XX. század második felében Magyarországon 

 
III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek (3) 

• Az iszlám 
• Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete 
• Társadalmi változások a XIX. századi Magyarországon 

 
IV. Politikai berendezkedések a modern korban (2) 

• A polgári Magyarország megszületése 
• A békés átmenet Magyarországon 

 
V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák (4) 

• Az Árpád-kor államszervezete 
• A felvilágosult abszolutizmus rendszere 
• Totális diktatúrák a XX. században 
• Magyarország politikai viszonyai a II. világháború után 

 
VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés (4) 

• A trianoni békeszerződés 
• Az I. világháború 
• Magyarország a II. világháborúban és a holocaust Magyarországon 
• Világproblémák a XXI. század elején 

 
 

20 tétel, témánként 2-4 témakör, (témakörönként 1 tétel lesz!) 
 
Magyar történelem: 60% (12 db) 
Világtörténelem: 40% (8 db) 
Történelmi események 1848-ig: 50% (10 db) 
Történelmi események 1848-tól: 50% (10 db) 


