
Belső vizsga követelmények 

Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek 2021-2022. 

 

 Hagyományainknak megfelelően a kilencedik és a tizedik évfolyamosok vizsgáján csak írásbeli 

feladatok lesznek, melyek megoldására kétszer 45 percet kapnak a tanulók. A feladatsor a történelem 

írásbeli érettségi mintájára épül fel. Első része teszt jellegű feladatokból áll. A másodikban  történelmi 

források alapján kifejtendő (esszé) feladatot kell a tanulóknak kidolgozniuk. Valamennyi feladat az 

érettségi vizsgához hasonlóan kompetencia alapú, vagyis források használatán alapul. Természetesen 

az adott évfolyam feladatsorának összeállításakor figyelembe vesszük a kerettantervi 

követelményeket. A sikeres felkészüléshez megfelelő eszköz a használatban levő tankönyv, a 

történelmi atlasz, valamint a tanórai jegyzetek. 

 A vizsgán a tanulók használhatják a történelmi atlaszukat.  

Témakörök:  

9. évfolyam 

 Az őskor és az ókori Kelet;  

Az ókori görögök története;  

Az ókori Róma története; 

 A középkor (egyetemes története);  

10. évfolyam 

 A magyarság története a kezdetektől 1490-ig;  

A kora újkor története;  

A kora újkor története Magyarországon;  

Értékelési szempontok: A teszt és az esszék 50-50%-ban számítódnak. A dolgozat pontszámainak 

érdemjegyre váltása a pedagógiai programban írtak, illetve a középszintű érettségi szabályzata 

szerint történik:  

Jeles (5) 80-100 %  

Jó (4) 60-79 %  

Közepes (3) 40-69 %  

Elégséges (2) 25-39 %  

Elégtelen (1) 0-24 %  

A 11. évfolyam diákjai szóbeli vizsgát tesznek szaktanáruknál két vizsganapon, melynek beosztásáról 

osztályfőnökük és szaktanáruk időben tájékoztatja őket. Célunk ezzel a vizsgáztatási móddal az, hogy 

a majdani szóbeli érettségihez hasonló vizsgahelyzetet is gyakorolják. 

 Témakörök és azon belüli témák:  

I. A felvilágosodás és a forradalmak kora: 



1. A XIX. sz. első felének főbb eszmeáramlatai és (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és 

szocializmus) jellemzői  

2. Az első ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány 

találmánya és a gyáripar kezdetei, valamint hatásai  

II. Az újjáépítés kora Magyarországon 

3. Demográfiai és etnikai változások a 18. században 

4. Mária Terézia és reformjai 

5. II. József és reformjai 

 III. A reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon  

6. A reformkor fő kérdései  

7. Széchenyi István és reformpolitikája 

8. Kossuth Lajos programja 

9. A pesti forradalom és az áprilisi törvények és jelentőségük  

10. A szabadságharc kitörése és a téli események  

11. A szabadságharc tavaszi hadjárata és a szabadságharc leverése  

IV. A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 

12. A második ipari forradalom forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, 

közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei  

13. Az első világháborút megelőző szövetségi rendszerek  

V. A polgárosodás kezdetei Magyarországon 

 14. A kiegyezéshez vezető út  

15. A kiegyezés és értékelése  

A felelet érdemjegyre váltása ennél a vizsgánál is a pedagógiai programunk és a középszintű érettségi 

szabályzata szerint történik:  

Jeles (5) 80-100 % 

 Jó (4) 60-79 %  

Közepes (3) 40-69 %  

Elégséges (2) 25-39 % 

 Elégtelen (1) 0-24 % 


