
Javító –és osztályozó vizsga követelmények 

TÖRTÉNELEM Általános tantervű osztályok: 

 

a. 9. évfolyam: 

Az adott évfolyamon aktuálisan használt tankönyv alapján összeállított feladatlap: 

jelenleg Száray Miklós: Történelem I. A feladattípusok a forrásközpontú tankönyv 

feladatait követik: forráselemzés, fogalomkifejtés, topográfiai feladatok, rövid esszé 

írása, táblázatelemzés, összefüggések felismerése, történelmi személyiségek 

tevékenységének ismertetése. 

Szóbeli felkészülésre ajánlott témák: a tankönyv anyaga (Az ókori Egyiptom, 

Mezopotámia, vallások, az ókori Hellasz, Nagy Sándor birodalma, az ókori római 

köztársaság, a hódítások, a császárság, a birodalom bukása, a feudalizmus kialakulása, 

a középkori egyház, a céhek és a városiasodás, az iszlám létrejötte, a magyarság 

őstörténete, a honfogalalás, az államalapítás az Árpád-kor nagyjai, a tatárjárás, az 

Anjou királyok kora, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, a reneszánsz Magyarországon) 

b. 10. évfolyam: 

Az adott évfolyamon aktuálisan használt tankönyv alapján összeállított feladatlap: 

jelenleg Száray Miklós: Történelem II. A feladattípusok a forrásközpontú tankönyv 

feladatait követik: forráselemzés, fogalomkifejtés, topográfiai feladatok, rövid esszé 

írása, táblázatelemzés, összefüggések felismerése, történelmi személyiségek 

tevékenységének ismertetése. 

Szóbeli felkészülésre ajánlott témák: a tankönyv anyaga (a céhek és a városiasodás, az 

államalapítás, az Árpád-kor nagyjai, a tatárjárás, az Anjou királyok kora, Hunyadi 

János, Hunyadi Mátyás, a reneszánsz Magyarországon, a keresztes hadjáratok, török 

terjeszkedés, a nagy földrajzi felfedezések és hatásai, az angol polgári forradalom, 

abszolutizmus Európában, reformáció és ellenreformáció, a független Magyarország 

bukása, a török kor Magyarországon, a török kiűzése, a Rákóczi szabadságharc) 

 

c. 11. évfolyam: 

Az adott évfolyamon aktuálisan használt tankönyv alapján összeállított feladatlap: 

jelenleg Száray Miklós: Történelem III. A feladattípusok a forrásközpontú tankönyv 

feladatait követik: forráselemzés, fogalomkifejtés, topográfiai feladatok, rövid esszé 

írása, táblázatelemzés, összefüggések felismerése, történelmi személyiségek 

tevékenységének ismertetése. 

Szóbeli felkészülésre ajánlott témák: a tankönyv anyaga (a felvilágosodás, a 

felvilágosult abszolutizmusok, Napóleon császársága, az ipari forradalom kora, az 

USA létrejötte és alkotmánya, Magyarország a 18. században, Mária Terézia és II. 



József uralkodása, a reformkor, az 1848 márciusi forradalom és a szabadságharc, a 

kiegyezés és a dualizmus kora, a nemzetállamok létrejötte, a szövetségi rendszerek 

kialakulása, a 2. ipari forradalom, a gyarmatbirodalmak, a boldog békeidők, kultúra és 

életmód a 19. században) 

 

d. 12. évfolyam: 

Az adott évfolyamon aktuálisan használt tankönyv alapján összeállított feladatlap: 

jelenleg Száray Miklós: Történelem IV. A feladattípusok a forrásközpontú tankönyv 

feladatait követik: forráselemzés, fogalomkifejtés, topográfiai feladatok, rövid esszé 

írása, táblázatelemzés, összefüggések felismerése, történelmi személyiségek 

tevékenységének ismertetése. 

Szóbeli felkészülésre ajánlott témák: a tankönyv anyaga (az 1. világháború jellemzői, 

a háborút lezáró békeszerződések, a nagy gazdasági világválság, a fasizmus 

ideológiája, a fasizmus győzelme Németországban, a 2. világháború jellegzetességei, a 

holokauszt, Magyarország az első világháborúban, a trianoni békeszerződés, a Horthy-

korszak Magyarországon, a revíziós politika, Magyarország a 2. világháborúban, a 

hidegháború kora, az Európai Unió létrejötte, bővülése, Magyarország az '50-es 

években, a Kádár-korszak Magyarországon,  a rendszerváltás, az magyar alkotmány, a 

nemzetiségek Magyarországon és a határon túl élő magyarság) 

 

1. Értékelés: 

Jeles (5)                        85%-tól 

Jó (4)                            70%-84% 

Közepes (3)                  55%-69% 

Elégséges (2)               40%-54% 

 

Általános tantervű osztályok: 

 

e. 9. évfolyam: 

Az adott évfolyamon aktuálisan használt tankönyv alapján összeállított feladatlap: 

jelenleg Száray Miklós: Történelem I. A feladattípusok a forrásközpontú tankönyv 

feladatait követik: forráselemzés, fogalomkifejtés, topográfiai feladatok, rövid esszé 

írása, táblázatelemzés, összefüggések felismerése, történelmi személyiségek 

tevékenységének ismertetése. 



Szóbeli felkészülésre ajánlott témák: a tankönyv anyaga (Az ókori Egyiptom, 

Mezopotámia, vallások, az ókori Hellasz, Nagy Sándor birodalma, az ókori római 

köztársaság, a hódítások, a császárság, a birodalom bukása, a feudalizmus kialakulása, 

a középkori egyház, a céhek és a városiasodás, az iszlám létrejötte, a magyarság 

őstörténete, a honfogalalás, az államalapítás az Árpád-kor nagyjai, a tatárjárás, az 

Anjou királyok kora, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, a reneszánsz Magyarországon) 

f. 10. évfolyam: 

Az adott évfolyamon aktuálisan használt tankönyv alapján összeállított feladatlap: 

jelenleg Száray Miklós: Történelem II. A feladattípusok a forrásközpontú tankönyv 

feladatait követik: forráselemzés, fogalomkifejtés, topográfiai feladatok, rövid esszé 

írása, táblázatelemzés, összefüggések felismerése, történelmi személyiségek 

tevékenységének ismertetése. 

Szóbeli felkészülésre ajánlott témák: a tankönyv anyaga (a céhek és a városiasodás, az 

államalapítás, az Árpád-kor nagyjai, a tatárjárás, az Anjou királyok kora, Hunyadi 

János, Hunyadi Mátyás, a reneszánsz Magyarországon, a keresztes hadjáratok, török 

terjeszkedés, a nagy földrajzi felfedezések és hatásai, az angol polgári forradalom, 

abszolutizmus Európában, reformáció és ellenreformáció, a független Magyarország 

bukása, a török kor Magyarországon, a török kiűzése, a Rákóczi szabadságharc) 

 

g. 11. évfolyam: 

Az adott évfolyamon aktuálisan használt tankönyv alapján összeállított feladatlap: 

jelenleg Száray Miklós: Történelem III. A feladattípusok a forrásközpontú tankönyv 

feladatait követik: forráselemzés, fogalomkifejtés, topográfiai feladatok, rövid esszé 

írása, táblázatelemzés, összefüggések felismerése, történelmi személyiségek 

tevékenységének ismertetése. 

Szóbeli felkészülésre ajánlott témák: a tankönyv anyaga (a felvilágosodás, a 

felvilágosult abszolutizmusok, Napóleon császársága, az ipari forradalom kora, az 

USA létrejötte és alkotmánya, Magyarország a 18. században, Mária Terézia és II. 

József uralkodása, a reformkor, az 1848 márciusi forradalom és a szabadságharc, a 

kiegyezés és a dualizmus kora, a nemzetállamok létrejötte, a szövetségi rendszerek 

kialakulása, a 2. ipari forradalom, a gyarmatbirodalmak, a boldog békeidők, kultúra és 

életmód a 19. században) 

 

h. 12. évfolyam: 

Az adott évfolyamon aktuálisan használt tankönyv alapján összeállított feladatlap: 

jelenleg Száray Miklós: Történelem IV. A feladattípusok a forrásközpontú tankönyv 

feladatait követik: forráselemzés, fogalomkifejtés, topográfiai feladatok, rövid esszé 



írása, táblázatelemzés, összefüggések felismerése, történelmi személyiségek 

tevékenységének ismertetése. 

Szóbeli felkészülésre ajánlott témák: a tankönyv anyaga (az 1. világháború jellemzői, 

a háborút lezáró békeszerződések, a nagy gazdasági világválság, a fasizmus 

ideológiája, a fasizmus győzelme Németországban, a 2. világháború jellegzetességei, a 

holokauszt, Magyarország az első világháborúban, a trianoni békeszerződés, a Horthy-

korszak Magyarországon, a revíziós politika, Magyarország a 2. világháborúban, a 

hidegháború kora, az Európai Unió létrejötte, bővülése, Magyarország az '50-es 

években, a Kádár-korszak Magyarországon,  a rendszerváltás, az magyar alkotmány, a 

nemzetiségek Magyarországon és a határon túl élő magyarság) 

 

2. Értékelés: 

Jeles (5)                        85%-tól 

Jó (4)                            70%-84% 

Közepes (3)                  55%-69% 

Elégséges (2)               40%-54% 

 


