
                                          Történelem osztályozóvizsga 

 

 5. évfolyam: 

A történelem forrásai 
Időszalag és római számok 
Egyiptom 
Hellász: Athén és Spárta összehasonlítása, görög-perzsa háborúk 
Az ókori Róma története: alapítása, provinciák, Julius Caesar, Augustus, Róma 
bukása 
 

6. évfolyam : 
 
-a magyar honfoglalás, államalapítás- Szent István, Szent László, tatárjárás 
-vegyesházi királyok: Károly Róbert, Nagy Lajos-1351. évi törvények, Mátyás, az 
ország 3 részre szakadása 
-nagy földrajzi felfedezések és hatásuk . manufaktúrák, reformáció, ellenreformáció, 
barokk, felvilágosodás, USA függetlenségi háború 
 
 

7. évfolyam: 

 

1. A történelmi Magyarország vaktérképe folyókkal 
Nevezze meg az országrészeket, nagy folyókat; jelölje a nemzetiségeket földrajzi 
elhelyezkedésűk szerint! 

 

2. Magyarország a Habsburg – birodalomban 

Mária Terézia és II. József főbb intézkedései 
A reformkor fogalma, elhelyezése a történelmi időben 

Széchenyi gyakorlati és elméleti munkássága 

A pesti forradalom és 1848 – 49 (jelentősebb helyszínek, szereplők, dátumok, a 
szabadságharcban szembenálló felek) 
PILVAX, MÁRCIUSI IFJAK, BATTHYÁNY, KOSSUTH, GÖRGEI TAVASZI HADJÁRAT, 
TRÓNFOSZTÁS –DEBRECEN, VILÁGOSI FEGYVERLETÉTEL 

 

3. A nemzetállamok kora 

Az olasz és német egység; a nacionalizmus fogalma; Itália, Garibaldi, Viktor 
Emánuel, Solferino (1859.) – szembenálló felek 

Bismarck kancellár, I. Otto, Osztrák – porosz háború, Porosz – francia 
háború,       III. Napóleon, A Német Császárság kikiáltása, Elzász és Lotaringia 
elcsatolása 

 

Polgárháború Észak – Amerikában:  
Észak Dél ellen, Abraham Lincoln, főbb évszámok 



 

4. A brit világbirodalom 

Viktória királynő kora; a gyarmatbirodalom és a legfontosabb gyarmatok;  
India szerepe 

 

5. Technika és művészetek a századfordulón 

Feltalálók és találmányok 

 

8.évfolyam: 

Európa a „nagy háború”után 

1. Győztes hatalmak és vesztesek az I világháború befejezésekor 

2. A négy nagyhatalom, mely meghatározza Európa jövőjét 

3. A békekonferencia elnöke 

4. A Párizs környéki békék általános jellemzése 

5. Széthullott birodalmak és új államok Európa térképén 

6. A népszövetség 

7. A szovjet bolsevizmus (kommunizmus); az olasz fasizmus és a német nácizmus 
– és diktátoraik 

8. Diktatúra, demagógia, antiszemitizmus 

9. Az első nagy gazdasági világválság 

10.Az első világháborút követő békerendszer összeomlása 

 

Magyarország a két világháború között 

 

1.Őszirózsás forradalom: köztársaság, kommunista diktatúra 

2. Trianon 

3. A bethleni konszolidáció 

4. Magyarország a II. világháború előtt 

5. Az I. bécsi döntés, Kárpátalja visszafoglalása; I. zsidótörvény 

6. Kultúra: tudomány és művészetek 

 

A második világháború 

1. Szembenálló felek a háború kezdetekor és második szakaszában 

 


