
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA   

Történelem 

9. évfolyam félévi vizsga 

A vizsga felépítése: 

1.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

2.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a történelmi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a történelmi atlasz, 

amit az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Borhegyi Péter, dr. Szabados György: Történelem 9. 

(NAT, 2020) 

1. A Közel-Kelet főbb civilizációi  

2. Politika az ókori Hellászban – az athéni demokrácia  

3. A görög civilizáció  

4. Politika az ókori Rómában  

5. A római civilizáció  

6. Politeizmus és monoteizmus 

7. A kereszténység kezdete  

8. Egy eurázsiai birodalom: a hunok. A Római Birodalom bukása és örökösei  

9. Az iszlám és az Arab Birodalom 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Politika az ókori Hellászban – az athéni demokrácia  

2. A görög civilizáció  

Politika az ókori Rómában  

3. A római civilizáció  

4. A kereszténység kezdete  

5. Az iszlám és az Arab Birodalom 

A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 



A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

A továbbhaladás feltétele: 

– a tanuló ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia 

és a római állam működését, hatásukat az európai civilizációra; 

– felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb 

elemeit, és bemutatja terjedésüket. 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA   

Történelem 

9. évfolyam évvégi vizsga 

A vizsga felépítése: 

1.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

2.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a történelmi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a történelmi atlasz, 

amit az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 
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A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Borhegyi Péter, dr. Szabados György: Történelem 9. 

(NAT, 2020) 

1. A Közel-Kelet főbb civilizációi  

2. Politika az ókori Hellászban – az athéni demokrácia  

3. A görög civilizáció  

4. Politika az ókori Rómában  

5. A római civilizáció  

6. Politeizmus és monoteizmus 

7. A kereszténység kezdete  

8. Egy eurázsiai birodalom: a hunok. A Római Birodalom bukása és örökösei  

9. Az iszlám és az Arab Birodalom 

10. A középkor világa: A parasztság világa  

11. A középkor világa: Az egyházi rend  

12. A középkor világa: A nemesi rend  

13. A középkor világa: A polgárok világa  



14. A középkor művelődése  

15. Magyar őstörténet és a honfoglalás  

16. A keresztény magyar államalapítás  

17. A magyar állam megszilárdulása a 11–12. században  

18. A Magyar Királyság a 13. században  

19. Magyarország az Anjouk korában  

20. A török fenyegetés árnyékában  

21. Hunyadi Mátyás uralkodása  

22. A magyar középkor kulturális hagyatéka . 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. Politika az ókori Hellászban – az athéni demokrácia  

2. A görög civilizáció  

Politika az ókori Rómában  

3. A római civilizáció  

4. A kereszténység kezdete  

5. Az iszlám és az Arab Birodalom 

6. A középkor világa: A parasztság világa  

7. A középkor világa: Az egyházi rend  

8. A középkor világa: A nemesi rend  

9. A középkor világa: A polgárok világa  

10. Magyar őstörténet és a honfoglalás  

11. A keresztény magyar államalapítás  

12. A magyar állam megszilárdulása a 11–12. században  

13. A Magyar Királyság a 13. században  

14. Magyarország az Anjouk korában  

15. A török fenyegetés árnyékában  

16. Hunyadi Mátyás uralkodása  

 

A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

A továbbhaladás feltétele: 

– a tanuló ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia 

és a római állam működését, hatásukat az európai civilizációra; 

– felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb 

elemeit, és bemutatja terjedésüket. 

– bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, valamint a 

reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel a vallási türelem, 

illetve a vallásszabadság mellett; 



– képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó 

birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat; 

– ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos elképzeléseket 

és tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző tudományterületek 

kutatásainak főbb eredményeivel; 

– értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét; 

– felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb uralkodóink 

tetteit; 

– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, hogy 

a magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török 

megszállás. 

 

  



OSZTÁLYOZÓ VIZSGA   

Történelem 

10. évfolyam félévi vizsga 

A vizsga felépítése: 

3.) Feladatlap: 

A vizsgakövetelményben felsorolt 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid 

feladatokon keresztül, kifejtendő feladat nélkül. 

A vizsgázónak 45 perc áll rendelkezésére a feladatlap megoldására. 

4.) Szóbeli felelet: 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési idő alatt feleletvázlatot ír, amelyhez használja a történelmi 

atlaszt. 

A vizsgán a felelethez és a feladatlaphoz is felhasználható segédeszköz a történelmi atlasz, 

amit az iskola biztosít a vizsgázó számára. A felelet max. időtartama: 15 perc 

A vizsga követelménye: 

A felkészüléshez ajánlott tankönyv: Borhegyi Péter, dr. Nánay Mihály: Történelem 10. (NAT, 

2020) 

1. A földrajzi felfedezések  

2. A korai kapitalizmus  

3. Reformáció Európában és Magyarországon  

4. „Hitviták tüzében”  

5. A harmincéves háború  

6. Az ország három részre szakadása 

7. A Magyar Királyság a 16–17. században  

8. Az Erdélyi Fejedelemség a 16–17. században  

9. A török kiűzése és a török kor mérlege  

10. A felvilágosodás  

11. A brit alkotmányos monarchia és amerikai  

köztársaság működése  

12. Hatalmi átrendeződés Európában  

13. A francia forradalom és hatása 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. A földrajzi felfedezések és következményei 

2. Reformáció Európában és Magyarországon  

3. Az ország három részre szakadása 

4. A Magyar Királyság a 16–17. században  

5. Az Erdélyi Fejedelemség a 16–17. században  

6. A török kiűzése  

7. A felvilágosodás  

8. A brit alkotmányos monarchia és amerikai  

köztársaság működése  

9. A francia forradalom és hatása 



A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

A továbbhaladás feltétele: 

– a tanuló bemutatja a reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális 

hatásait; érvel a vallási türelem, illetve a vallásszabadság mellett; 

– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, 

hogy a magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török 

megszállás; 

– be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a 

felvilágosodás eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt 

formál a francia forradalom európai hatásáról. 
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A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 
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5. A harmincéves háború  

6. Az ország három részre szakadása 

7. A Magyar Királyság a 16–17. században  

8. Az Erdélyi Fejedelemség a 16–17. században  

9. A török kiűzése és a török kor mérlege  

10. A felvilágosodás  

11. A brit alkotmányos monarchia és amerikai  

köztársaság működése  

12. Hatalmi átrendeződés Európában  

13. A francia forradalom és hatása 

14. A Rákóczi-szabadságharc  

15. Magyarország újranépesülése  

16. A felvilágosult abszolutizmus reformjai  

17. Liberalizmus, nacionalizmus és konzervativizmus  

18. Az ipari forradalom hullámai   

19. A reformkor fő kérdései, politikai vitái  

20. A forradalom céljai és eredményei  

21. A szabadságharc küzdelmei  

22. A szabadságharc leverése és a megtorlás . 

A szóbeli vizsga követelményei: 

1. A földrajzi felfedezések és következményei 

2. Reformáció Európában és Magyarországon  

3. Az ország három részre szakadása 

4. A Magyar Királyság a 16–17. században  

5. Az Erdélyi Fejedelemség a 16–17. században  

6. A török kiűzése  

7. A felvilágosodás  

8. A brit alkotmányos monarchia és amerikai  

köztársaság működése  

9. A francia forradalom és hatása 

10. A Rákóczi-szabadságharc  

11. Magyarország újranépesülése  

12. A felvilágosult abszolutizmus reformjai  

13. Az ipari forradalom hullámai   

14. A reformkor fő kérdései, politikai vitái  

15. A forradalom céljai és eredményei  

16. A szabadságharc küzdelmei és leverése 

 

A vizsga teljesítése 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli feladatlap megoldásakor eléri a min. 

41 %-ot. Amennyiben a vizsgázó ezt nem teljesítette, nem bocsátható szóbeli vizsgára, a félév 

követelményeit nem teljesítette. 

A vizsga sikerességének feltétele a szóbeli vizsgán is a 41% elérése. A vizsgáztató tanár az 

érettségi vizsga szóbeli értékelési rendjét követi. 

 



A továbbhaladás feltétele: 

– a tanuló bemutatja a reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális 

hatásait; érvel a vallási türelem, illetve a vallásszabadság mellett; 

– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, 

hogy a magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török 

megszállás; 

– be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a 

felvilágosodás eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt 

formál a francia forradalom európai hatásáról. 

– összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar történelemre 

a Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és konfrontáció 

megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-szabadságharc 

jelentőségét; 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc időszakában; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit; 

– fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, 

kulturális és politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam 

jellemzőit és a 19. század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és 

különbséget azok mai formái között. 

 


