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2017-18
1. Kora újkori egyetemes történelem
a. Francia abszolutizmus
i. Királyi hatalom meggyengülése
ii. XIV. Lajos
iii. Gazdaságpolitikája, hadserege
b. Habsburgok
i. Kettészakadás
ii. Osztrák Habsburgok
iii. Harmincéves háború
iv. Spanyol örökösödési háború
c. Közép-Kelet-Európa
i. Lengyelország
ii. Oroszország
iii. Poroszország
d. Oszmánok és Európán kívüli világ
i. Oszmán fénykor és válság
ii. Ázsia
e. Kora újkori életmód
f. Felvilágosodás
i. Kiteljesedése
ii. Államelmélete
iii. Közgazdasági elméletek
g. USA
i. Amerikai gyarmatok
ii. Függetlenségi háború
iii. USA államszervezete és alkotmánya
h. Hatalmi egyensúly százada
i. Franciaország
ii. Felvilágosult abszolutizmus

iii. Német-római Birodalom
iv. Oroszország
2. Kora újkori magyar történelem II.
a. Magyarország a Habsburg Birodalomban
i. III. Károly
ii. Pragmatica Sanctio
iii. Magyarország államszervezete
b. Népesség a 18. században
i. Az ország újjáépítése
ii. Betelepülés és betelepítés
iii. Etnikai változások
iv. Nemzetiségek
c. Gazdasági változások
i. Mezőgazdaság
ii. Ipar
iii. Kereskedelem
iv. Közlekedés
d. Mária Terézia
i. Pragmatica Sanctio
ii. Osztrák örökösödési háború
iii. Vámrendelet
iv. Úrbéri rendelet
v. Ratio Educationis
e. II. József
i. türelmi rendelet
ii. nyelvrendelet
iii. jobbágyrendelet
iv. birtokösszeírás
v. rendeleteinek visszavonása
vi. felvilágosult abszolutizmus
f. II. Lipót
i. Nemzeteszme
ii. Jakobinus összeesküvés
3. Hosszú 19. századi egyetemes történelem

a. Francia forradalom
i. Gazdasági és társadalmi változások
ii. rendi gyűlés összehívása
iii. forradalom kitörése
iv. feudális kiváltásgok felszámolása
v. pénzügyi csőd megoldási kísérletei
vi. 1791-es alkotmány
vii. politikai irányzatok
viii. alkotmányos monarchisták térvesztése
ix. a királyság bukása
x. köztársaság
xi. jakobinus diktatúra
xii. direktórium
b. Napóleon
i. Hatalom megragadása
ii. Konzulátus
iii. háborúi
iv. bukása
c. Első ipari forradalom
i. fogalma
ii. mezőgazdasági változások
iii. ipari változások
iv. gőzgép
v. közlekedés forradalma
vi. demográfiai változások
vii. urbanizáció
d. Eszmék
i. liberalizmus
ii. nacionalizmus
iii. konzervativizmus
iv. társadalmi változások
v. szocializmus
vi. marxizmus
e. Szent Szövetség

i. Bécs Kongresszus
ii. Szent Szövetség
iii. 1820-as évek mozgalmai
iv. Párizsi felkelés
v. Társadalmi feszültség Angliában
f. Népek tavasza
i. Franciaország
ii. Harc az olasz egységért
iii. Német forradalom
iv. Habsburg Birodalom forradalmai
g. Európán kívüli világ
i. USA
ii. Latin-Amerika
iii. Gyarmatosítás új korszaka
iv. Afrika
v. India
vi. Kína
h. Hatalmi politika
i. III. Napóleon
ii. Krími háború
iii. Románia
i.

Olasz egység

j.

Német egység

k. Második ipari forradalom
i. fogalma
ii. ipari változások
iii. monopóliumok létrejötte és fajtái
l.

19. századi változások
i. demográfia
ii. városiasodás
iii. polgári állam
iv. állam új feladatai

m. Hármas szövetség
i. Három császár szövetsége

ii. orosz-török háború
iii. berlini kongresszus
iv. kettős szövetség, hármas szövetség
v. Oroszország keleti terjeszkedése
n. USA
i. Észak és Dél ellentéte
ii. polgárháború
o. Gyarmatosítás
i. új vonásai
ii. Nagy-Britannia gyarmatai
iii. Franciaország gyarmatai
iv. kisebb államok gyarmatai
p. Antant
i. Imperializmus
ii. Németország
iii. USA
iv. Japán
v. Orosz-japán háború
vi. Antant kialakulása
q. Kelet és Nyugat
i. társadalmi változások
ii. munkásmozgalom
iii. keresztényszocializmus
iv. bolsevizmus
v. 1905-ös orosz forradalom
r. Mindennapok a boldog békeidőkben
i. boldog békeidők
ii. modern sport
iii. tudományok fejlődése
iv. kiábrándulás filozófiája
v. művészet válasza
4. Hosszú 19. század – magyar történelem I.
a. Napóleoni háborúk
i. fellendülés

ii. válság
iii. társadalmi változások
b. Széchenyi és Wesselényi
i. életrajzuk
ii. politikai munkásságuk
iii. Széchenyi programja
iv. Wesselényi programja
v. Széchenyi gyakorlati tevékenysége
c. Politikai irányzatok a reformkorban
i. 1832-36-os országgyűlés
ii. V. Ferdinánd és Metternich
iii. Fontolva haladók
iv. Kossuth
v. Centralisták
d. 1840-es évek
i. 1843-44-es országgyűlés
ii. Gazdasági fellendülés
iii. Újabb konzervatív támadás
iv. pártok és programjuk
v. Fiatal Magyarország
e. Nemzeti ébredés
i. Nemzeteszme
ii. nemzetiségek ébredése
iii. kultúra
f. Forradalom és szabadságharc
i. forradalmi átalakulás
ii. Pesti forradalom
iii. felelős kormány
iv. áprilisi törvények
v. jobbágyfelszabadítás
vi. szerb felkelés
vii. nemzetiségi kérdés elmérgesedése
viii. horvát támadás
ix. császári támadás

x. Erdély
xi. Felvidéki hadjárat
xii. Magyar ellentámadás
xiii. Olmütz és függetlenség
xiv. Buda felszabadítása
xv. Bukás
xvi. nemzetiségek
g. Önkényuralom
i. megtorlás
ii. a birodalom új működése
iii. Bach-korszak
iv. gazdasági helyzet
h. Ellenállás és megbékélés
i. Aktív ellenállás
ii. Passzív ellenállás
iii. Emigráció
iv. Neoabszolutizmus kudarca
v. provizórium
i.

Kiegyezés

j.

Nemzetiségi kérdés
i. szabadságharc alatt
ii. neoabszolutizmus alatt
iii. önkényuralom alatt
iv. Kossuth megoldási javaslata
v. 1868-os nemzetiségi törvény
vi. Horvát-magyar kiegyezés

k. Dualizmus megszilárdulása
i. Pártviszonyok
ii. Tisza Kálmán
iii. Véderővita
5. Társadalomismeret
a. Globalizáció
i. EU
ii. Információs és technikai forradalom

iii. Fenntarthatóság és globalizáció
iv. Új világrend és gondjai
v. Média és tömegkultúra
b. Demokrácia Magyarországon
i. Demokratikus rendszer
ii. Demokrácia működése
iii. Piacgazdaság kiépítése
iv. Társadalmi viszonyok
v. Külpolitika
vi. Magyarországi nemzetiségek
vii. Oktatás, kultúra, művelődés
c. Társadalmi és állampolgári ismeretek
i. Társadalmi sokszínűség
ii. Szegénység
iii. Előítélet és diszkrimináció
iv. Demokrácia
v. Nemzet és állam
vi. Mai magyar demokrácia
d. Gazdasági ismeretek
i. Piac
ii. Vállalkozások
iii. Pénzpiac
iv. Állam gazdasági szerepe
v. Államháztartás és monetáris politika
vi. Munkaerőpiac
vii. Oktatás és képzettség
viii. Munkaviszony
A felkészüléshez segítséget nyújthat a 10-es és 11-es tankönyv megfelelő fejezetei, valamint a
kinyomtatott társadalomismeret tananyag. Jó felkészülést kívánok!
Budapest, 2018. 06. 11.
Mestyán Gábor
történelem szaktanár

