
Történelem javítóvizsga nappali és esti tagozat 9. évfolyam 
 
1. Az őskor (evolúció, paleolitikum) 

2. A neolitikum 

3. Ókori kelet: folyóvölgyi kultúrák  

4. Ókori kelet: Hatti, Fönícia, zsidó állam 

5. Ókori kelet: távol keleti kultúrák 

6. Hellász: akhájok, dórok, iónok 

7. Hellász:perzsa háborúk 

8. Róma: államberendezkedés – királyság, köztársaság, császárkor 

9. Róma: gazdaság és társadalom (Kr.e. VIII – Kr.u. V. sz.) 

10.Róma: vallási és szellemi élet, a hellenizmus 

11.Az első népvándorlás 

12.A feudalizmus kialakulása (frank, arab); a második népvándorlás 

13.A kereszténység az első évezredben (korai idő, egyházak, szerzetesség,Pápai Állam) 

14.Érett feudalizmus: társadalom, települések, gazdasági élet 

15.Érett feudalizmus: hatalmi harcok a XI-XIII. században 

16.Érett feudalizmus: a rendiség kialakulása, rendi monarchia 

17.Érett feudalizmus: minden napi élet, művelődés, kultúra 



Történelem javítóvizsga nappali és esti tagozat 10. évfolyam 
 
 
1. A magyar nép vándorlása, életmódja 

2. A magyar államalapítás 

3. A tartományúri hatalom kialakulása és működése 

4. A rendiség kialakulása és a rendi monarchia működése a Magyar Királyságban 

5. Az Anjouk kora Magyarországon 

6. Luxemburgi Zsigmond kora 

7. Hunyadi János és Hunyadi Mátyás 

8. A Jagellók Magyarországa 

9. Magyarország társadalma a XI-XV. században 

10.Földrajzi felfedezése kora (XVI-XVII. sz.) 

11.Abszolutizmus Európában (XVI-XVII. sz.) 

12.Gazdasági átalakulása a XVI-XVII. században 

13.Reformáció és katolikus megújulás 

14.Anglia a XVII. században 

15.Franciaország a XVII. században 

16.Magyarország a XVI. században (1526-1606) 

17.Erdélyi Fejedelemség (1570-1661) 

18.A török uralom megszűnése Magyarországon (Zrínyi Miklós, visszafoglaló háború) 

19.A Rákóczi szabadságharc 

20.Magyarország társadalma és gazdasága a XVI-XVII. században 

 



Történelem javítóvizsga nappali és esti tagozat 11. évfolyam 
 
 
1.A felvilágosodás 

2.Felvilágosult abszolutizmus Európában 

3.Gyarmati helyzet (XVI-XVIII. sz.) 

4.Észak-Amerika a XVIII. században; elnöki típusú államberendezkedés 

5.Franciaország a XVIII. században (1714-1815) 

6.Az első ipari forradalom 

7.Magyarország a XVIII. században (népesedés, Habsburg államberendezkedés) 

8.Magyarország: Mária Terézia – I. Ferenc 

9.A reformkori Magyarország 

10.Széchenyi – Kossuth programja 

11.Magyarország 1848-1849. 

12.Magyarország 1849-1867. 

13.Nemzetállamok a XIX. században: Szent Szövetség kora; klasszikus kor (olasz 

és német); kései időszak (Balkán, Kelet-Európa) 

14.A második ipari forradalom 

15.Szövetségi rendszerek kialakulása (1873-1907/1914) 

16.Európán kívüli világ a XIX. században 

17.A dualista Magyarország gazdasága és politikája 

18.A dualista Magyarország társadalma és életmódja 

 
 
 
 



Történelem javítóvizsga nappali és esti tagozat 12. évfolyam 
 
 
1. Az első világháború 

2. A világháborút lezáró békerendszer (1919-1920/1923) 

3. Világgazdasági helyzet a két világháború között 

4. Jobb és baloldali diktatúrák Európában a két világháború között 

5. Magyarország a két világháború között 

6. A második világháború 

7. Magyarország a második világháborúban 

8. A bipoláris világrendszer (1945-1989/1991) 

9. A Rákosi-rendszer Magyarországon 

10.Magyarország 1956. 

11.A Kádár-rendszer Magyarországon 

12.A harmadik világ a hidegháborúban 

13.A globalizáció kibontakozása és működése 

14.Magyarország a globalizáció időszakában 


