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1. Őskor és ókori Kelet
a. Őskor
i. Források
ii. Neander-völgyi ember
iii. Homo sapiens
iv. Újkőkori változások
b. Mezopotámia
i. Sumerok
ii. Templomgazdaság
iii. Hamurappi
c. Egyiptom
i. Ősi kor és Óbirodalom
ii. Újbirodalom
d. Közel-Kelet
i. Írás kialakulása
ii. Főnícia
iii. Vallások és tudomány
iv. Palesztina
v. Egyistenhit
e. India
i. Társadalom
ii. Vallási élet
f. Kína
i. Csin Si Hunag-ti és a Han-dinasztia
ii. Gazdasága
iii. Vallása
2. Ókor Hellász
a. Krétai kultúra
b. Poliszok

c. Gyarmatosítás menete, okai, következményei
d. Görög vallás jellemzői
e. Olimpiák
f. Spárta társadalma
g. Spártai állami élet
h. Nevelés Spártában
i.

Nevelés más poliszokban

j.

Nők szerepe

k. Görög katonák
l.

Athén
i. Drakón
ii. Szolón
iii. Kleiszthenész
iv. Periklész

m. Görög-perzsa háború
n. Peleponnészoszi háború
o. Makedónia és Nagy Sándor
p. Hellenizmus
q. Görög kultúra és mindennapok
3. Róma
a. Alapítása és a szomszédok hatása
b. Plebejusok és patríciusok
c. Köztársaság államszervezete
d. Itália meghódítása
e. Patríciusok és plebejusok vetélkedése
f. Pun háborúk
g. Pun háborúk gazdasági és társadalmi következményei
h. Tiberius Gracchus
i.

Gaius Gracchus

j.

Marius és Sulla vetélkedése

k. Julius Caesar
l.

Augustus és a principátus

m. A principátus jelentősebb uralkodói
n. Gazdasági változások a Krisztus utáni első két században

o. Dominatus
p. Görög-római vallás
q. Zsidóság a Római Birodalomban
r. Krisztus
s. Egyház kialakulása
t. Pannónia és Dacia
u. Kereszténység mint államvallás
v. Kelet és Nyugat eltávolodása, kettéosztás
w. Nyugat-római Birodalom bukása
x. Római életmód és kultúra
4. Középkor I.
a. Frankok
i. Kialakulásuk
ii. Birodalmuk kezdetei
iii. Nagy Károly
iv. Frank államszervezet
v. Német-római Birodalom
b. Középkori egyház
i. Egyházszakadás
ii. Szerzetesek és egyházi reform
iii. Invesztitúra háború
c. Bizánc
d. Iszlám
i. Kialakulása
ii. Tanai
iii. Arab Birodalom
iv. Arab kultúra
A felkészüléshez segítséget nyújthat a tankönyv 6-128. oldala, és a 154.-en a Bizáncról szóló
rész. Ezen kívül segíthet az órai jegyzet is. A vizsgán egy írásbeli teszt és utána szóbeli felelés
lesz. Jó és eredményes felkészülést kívánok!
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