
A 11. évfolyam történelem javítóvizsga követelményei: 

1. A német egység és a balkáni nemzetállamok kialakulása, Tk. 12-16. o., 

2. Az iparosodás új szakasza, Tk. 21-24. o. 

3. A szövetségi rendszerek kialakulása, Tk. 41-43. o., 

4. A kiegyezéshez vezető út, Tk. 47-54. o. 

5. A kiegyezés értékelése és alternatívái, Tk. 55-58. o., 

6. A dualista rendszer megszilárdulása, Tk. 59-62. o., 

7. A gazdaság modernizálódása a dualizmus idején, Tk. 63-66. o., 

8. A polgári állam kialakulása, Tk. 67-70. o., 

9. A dualizmus kori társadalom, Tk. 75-79.o., 

10. Nemzetiségi kérdés a dualizmus korában, Tk. 80-83. o., 

11. Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró 

békerendszer, Tk. 92-101. o., 111-115.o.  

12. A trianoni békediktátum és következményei, Tk. 121-126. o., 

13. A kommunista diktatúra a Szovjetunióban, Tk. 142-146 . o. 

14. A nagy gazdasági világválság, Tk. 147-15. o.,  

15. A nemzetiszocializmus Németországban, Tk. 152-156. o., 

16. A világháború előzményei, kitörése és jellemzői, Tk. 204-208. o. 

17. A holokauszt, Tk. 265-269.o 

18. Az ország talpra állítása, Tk. 178-182. o., 

19. A nemzet és az ország, Tk. 187-191. o., 

20. Társadalom és életmód a Horthy-korszakban, Tk. 192-196. o. 

21.  

Az írásbeli javítóvizsga dolgozat megoldásához a saját (beírásoktól mentes) Történelmi atlasz 

használható. Ennek eredménye 50% felett elégséges, ekkor szóban javíthat közepesre. 50% alatt szóban 

javíthat elégségesre. A szóbeli vizsgához az iskola biztosítja a tételekben megadott forrásokat, ábrákat, 

térképeket. 

 

A szóbeli vizsga tételei 

1. Mutassa be a források (Tk. 93-94. o.) és ismeretei segítségével, milyen ellentétek és okok vezettek az 

első világháború kitöréséhez! Válaszában utaljon a létrejövő katonai szövetségek főbb céljaira! 

 

2. A tankönyv 21-22. oldalának forrásai és ábrái alapján mutassa be a második ipari forradalom 

kialakulását, jellemzőit! 

 

3. A tankönyv 47-54. oldalának forrásai alapján mutassa be a kiegyezés előzményeit! 

Ismertesse a kiegyezés megkötésének legfontosabb kül- és belpolitikai okait és körülményeit! 

 



4. Mutassa be a források és ismeretei alapján a kiegyezést! Válaszában térjen ki a kiegyezés 

megkötésének körülményeire, valamint a megítélésében tapasztalható különböző nézetekre! 

(Tk. 55-57. o.) 

 

5. Mutassa be a tankönyvi források és ismeretei alapján a dualizmus korának gazdasági fejlődését! (Tk. 

63-66. o.) 

 

6. Mutassa be a dualizmus kori társadalom etnikai viszonyait, a nemzetiségi kérdést a tankönyvi források 

alapján! (Tk. 75-79. o.) 

 

7. Mutassa be a tankönyvi források alapján a náci ideológiát és Hitler hatalomra jutását! (Tk. 152-156. 

o.) 

 

8. Mutassa be a sztálini diktatúra jellemzőit a tankönyvi források segítéségével! (Tk. 142-146. o. 

szöveges és képi forrásai) 

 

9. Mutassa be a gazdasági világválság kialakulását és kiteljesedését! (Tk. 147 – 151. .o.) 

 

10. A tankönyvi források és saját ismeretei segítségével mutassa be a trianoni béke gazdasági, társadalmi 

és etnikai következményeit Magyarországon! Használja a középiskolai történelmi atlaszt! (Tk. 121-125. 

o.) 

 

11. Mutassa be a tankönyvi források és saját ismeretei alapján Bethlen István miniszterelnöknek a 

politikai konszolidáció érdekében tett legfontosabb intézkedéseit! (Tk. 178-182. o.) 

 

12. Mutassa be a forrás és ismeretei felhasználásával a magyar külpolitika mozgásterének változását az 

1930-as években! (Tk. 187-191 .o.; 201-205. o.) 

 

13. Mutassa be a források és ismeretei segítségével a két világháború közti magyar társadalom 

szerkezetében, rétegződésében bekövetkező változásokat! (Tk. 192-196. o.) 

 

Budapest, 2020. június 23. 

 

 


