Zárószigorlati tételsor
Komplex szakmai vizsga tematikája
Történelem és állampolgári ismeretek tanár (4+1/általános iskolai tanár)
1. Mutassa be az ókori Kelet történetének főbb vonásait!
2. Ismertesse a római hódításokat a köztársaság korában!
3. Mutassa be a 11‒13. századi keresztes hadjáratokat (okok, események, következmények)!
4. Ismertesse Portugália és Spanyolország 15‒16. századi felfedezéseit!
5. Határozza meg a reformáció fogalmát! Jellemezze a reformáció irányzatait!
6. Mutassa be Spanyolország helyzetét a politikai aranykor idején (a 16. század második felében)!
7. Mi jellemezte Európát a napóleoni háborúk időszakában?
8. Melyek voltak az európai gazdaság fejlődésének fő vonásai az ún. hosszú 19. században (1789‒
1914)!
9. Ismertesse az I. világháború legjelentősebb hadi eseményeit!
10. Mutassa be egy Ön által kiválasztott európai diktatúra működését a 20. század első feléből!
11. Melyek voltak a II. világháború legfontosabb hadi eseményei!
12. Mutassa be a II. világháború után kialakult ún. hidegháborút!
13. Mutassa be a magyarság történetét az államalapítással bezárólag!
14. Ismertesse az Árpád-kori Magyarország politikatörténetének főbb csomópontjait!
15. Ismertesse a középkori Magyarország 1301 és 1526 közötti politikatörténetének főbb
csomópontjait!
16. Jellemezze a 16-17. századi Magyarország belpolitikai viszonyait!
17. Mutassa be Magyarország 18. századi újjászervezését és a Habsburg Monarchiába történő
beillesztését!
18. Mutassa be Magyarország politikatörténeti folyamatainak főbb kérdéseit a 19. század első felében.
(1815-1849)!
19. Mutassa be a dualizmus kori Magyarországot!
20. Mutassa be az I. világháborúnak Magyarország történetére gyakorolt hatását!
21. Mutassa be a Horthy-rendszer működését és Magyarország II. világháborús részvételét!
22. Ismertesse a Rákosi-diktatúra és az 1956-os forradalom és szabadságharc történetét, nemzetközi
hátterét!
23. Jellemezze a „puha diktatúra” kialakulásának folyamatát, mutassa be annak sajátosságait,
ismertesse a rendszerváltás folyamatát annak politikai, gazdasági és társadalmi következményeit!
24. Tekintse át hogyan értelmezték az állampolgári jogokat a 18-20. századi politikai rendszerek!
25. Mutassa be a modern politikai államrendszerek kialakulási folyamatát, egy-egy példa segítségével
jellemezze azokat!

Zárószigorlati tételsor
Komplex szakmai vizsga tematikája
Történelem és állampolgári ismeretek tanár (5+1/középiskolai tanár)
1. Mutassa be és értékelje az Ókori Hellász történetének egyes szakaszait!
2. Ismertesse a római köztársaság és császárság korának hódításait!
3. Mutassa be a középkori Európa kultúráját (művészet, oktatás, tudomány)!
4. Ismertesse a földrajzi felfedezések okait és technikai feltételeit! Emelje ki a felfedezések
legfontosabb eredményeit és következményeit!
5. Mutassa be a reformáció legfontosabb irányzatait és azok elterjedését! Milyen sikereket ért el az ún.
ellenreformáció?
6. Bizonyítsa be, hogy az európai hatalmi viszonyok átrendeződtek a 16‒18. században!
7. Mutassa be a napóleoni háborúkat és a szent szövetségi rendszert!
8. Jelenítse meg az európai gazdaság és társadalom fejlődésének fő vonásait a „tőke korában” (1789‒
1914)!
9. Melyek voltak az első világháború legfontosabb hadi és diplomáciai eseményei!
10. Tekintse át a modernkori diktatúrák működését a 20. század első felében!
11. Miért robbant ki a II. világháború? Melyek voltak a legfontosabb hadi és diplomáciai eseményei?
12. Vázolja fel a bipoláris, majd átalakuló Európa legfontosabb történéseit (1945-től napjainkig)!
13. Mutassa be a magyarság történetét az államalapítással bezárólag!
14. Ismertesse az Árpád-kori Magyarország politikatörténetének főbb csomópontjait, mutassa be az
időszak gazdaság- és társadalomtörténetének jelentősebb változásait!
15. Ismertesse a középkori Magyarország 1301 és 1526 közötti politikatörténetének főbb
csomópontjait. Tekintse át az időszak művelődéstörténetét!
16. Jellemezze a 16-17. századi Magyarország belpolitikai viszonyait!
17. Mutassa be Magyarország 18. századi újjászervezését és a Habsburg Monarchiába történő
beillesztését!
18. Mutassa be Magyarország politika- társadalom- és gazdaságtörténeti folyamatainak főbb kérdéseit
a 19. század első felében. (1815-1849)!
19. Ismertesse Magyarország gazdasági, társadalomi és politikai modernizációját a 19. század második
felében (1849-1914)!
20. Mutassa be Magyarország világháborús részvételét és a háborút követő válságos éveket (19141920)!
21. Mutassa be a Horthy-rendszer működését és Magyarország II. világháborús részvételét!
22. Ismertesse a Rákosi-diktatúra és az 1956-os forradalom és szabadságharc történetét, nemzetközi
hátterét!
23. Jellemezze a „puha diktatúra” kialakulásának folyamatát, mutassa be annak sajátosságait,
ismertesse a rendszerváltás folyamatát annak politikai, gazdasági és társadalmi következményeit!
24. Tekintse át hogyan értelmezték az állampolgári jogokat a 18-20. századi politikai rendszerek!
25. Mutassa be a modern politikai államrendszerek kialakulási folyamatát, egy-egy példa segítségével
jellemezze azokat!

