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I. félév 

I. A modern kor születése  

1. A nemzeti eszme és a birodalmak kora  

Fogalmak: nacionalizmus.  

Személyek: Bismarck. 

Kronológia: 1871 Németország egyesítése. 

Topográfia: Németország, Olaszország, Brit Birodalom, Amerikai Egyesült Államok, Japán 

 

A 20. század eleji nagyhatalmak azonosítása, és a korabeli világra gyakorolt hatásuk 

feltárása térképek és egyszerű ábrák segítségével. 

A politikai eszmék legjellemzőbb gondolatait megjelenítő néhány egyszerű és rövid 

forrás értelmezése és azonosítás 

 

2. Politikai eszmék: liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus  

Fogalmak: liberalizmus, konzervativizmus, demokrácia, szocializmus, kommunizmus, 

keresztényszocializmus.  

Személyek: Marx, Engels, Lenin 

 

A politikai eszmék legjellemzőbb gondolatait megjelenítő néhány egyszerű és rövid 

forrás értelmezése és azonosítása.  

A 19. századi politikai eszmék céljainak és jellemzőinek rendszerezése  

 

II. A dualizmus kora  

3.A modernizálódó Magyarország  

 

Fogalmak: kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, MÁV, urbanizáció. 

Személyek: Andrássy Gyula. 

Kronológia: kiegyezés 1867, 1896 a Millennium. 

Topográfia: Budapest. 

 



A millenniumi Budapest bemutatása. 

A 20. század eleji és korunk életmódja közötti különbségek azonosítása. 

A korszak gazdasági és technikai fejlődésének bemutatása. 

A korszak ipari fejlődésének nyomon követése diagramok, táblázatok segítségével 

 

4. A millenniumi Magyarország 

Fogalmak: Millennium, emancipáció. 

Kronológia: 1896 a Millennium. 

Topográfia: Budapest. 

 

A millenniumi Budapest bemutatása. 

A dualizmus kori vidék és város lakóinak és életmódjának bemutatása. 

A 20. század eleji és korunk életmódja közötti különbségek azonosítása. 

 

III. Az első világháború és következményei 

 

5. Az első világháború. Magyarország a háborúban  

Fogalmak: antant, központi hatalmak, front, állóháború, hátország, bolsevik. 

Személyek: Tisza István, Lenin. 

Kronológia: 1914–1918 az első világháború, 1917 a bolsevik hatalomátvétel.  

Topográfia: Szarajevó, Szerbia, Doberdó. 

A fontosabb hadviselő országok csoportosítása a szövetségi rendszerek szerint. 

Az első világháborús hadviselés összehasonlítása a korábbi háborúkéval. 

A háborús körülményeket bemutató különböző típusú források gyűjtése, feldolgozása. 

 

6.Magyarország 1918–1919-ben 

Fogalmak: tanácsköztársaság, vörösterror, fehér különítményes megtorlások. 

Személyek: Károlyi Mihály, Horthy Miklós. 

A történelmi Magyarország szétesésének bemutatása térképen az elcsatolt területek 

történelmi megnevezésével. 

Vélemény megfogalmazása a történelmi Magyarország felbomlásának okairól. 

 

7. A trianoni békediktátum 



Fogalmak: kisantant. 

Kronológia: 1920. június 4. a trianoni békediktátum.  

Topográfia: Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Burgenland, Erdély, Csehszlovákia, Jugoszlávia, 

Románia, Ausztria 

Európa háború előtti és utáni térképének összehasonlítása, a változások értelmezése. 

A történelmi Magyarország szétesésének bemutatása térképen az elcsatolt területek 

történelmi megnevezésével. 

Vélemény megfogalmazása a történelmi Magyarország felbomlásának okairól. 

A trianoni békediktátum területi és demográfiai következményeinek értékelése 

 

II. félév 

IV. Totális diktatúrák  

8. A kommunista Szovjetunió  

Fogalmak: személyi kultusz, GULAG, totális állam. 

Személyek: Sztálin. 

Topográfia: Szovjetunió, Szibéria (munkatáborok). 

A kommunista Szovjetunió jellemzőinek azonosítása képi és szöveges forrásokban. 

A totális diktatúrák összehasonlítása (pl. jelképek, ideológiák, hatalmi eszközök).  

GULÁG táborok helyszíneinek térképen való azonosítása. 

 

9. A nemzetiszocialista Németország  

Fogalmak: totális állam, nemzetiszocializmus, antiszemitizmus, fasizmus. 

Személyek: Hitler. 

Kronológia: 

A nemzetiszocialista Németország jellemzőinek azonosítása képi és szöveges forrásokban. 

A totális diktatúrák összehasonlítása (pl. jelképek, ideológiák, hatalmi eszközök).  

Érvelés a 20. század kirekesztő ideológiáival szemben 

A náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való azonosítása. 

 

V. A Horthy-korszak  

10. A politika irányai 

Fogalmak: revízió, numerus clausus.  



Személyek: Bethlen István. 

Kronológia: 1920–1944 a Horthy-korszak. 

A Horthy-korszak politikai eredményeinek és problémáinak felidézése. 

Az antiszemitizmus megnyilvánulásainak azonosítása források alapján. 

Magyarország külpolitikai céljainak és lehetőségeinek bemutatása. 

A korszak egy kiemelkedő személyiségének bemutatása. 

 

11. Gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés 

Fogalmak: pengő.  

Személyek: Klebelsberg Kuno, Szent-Györgyi Albert. 

A Horthy-korszak gazdasági, kulturális és társadalmi eredményeinek és problémáinak 

felidézése. 

A korszak egy kiemelkedő személyiségének bemutatása 

 

VI. A második világháború 

12. Háború földön, tengeren és levegőben 

Fogalmak: tengelyhatalmak, szövetségesek. 

Személyek: Franklin D. Roosevelt, Churchill. 

Kronológia: 1939–1945 a második világháború, 1941. június a Szovjetunió megtámadása. 

Topográfia: Sztálingrád, Normandia, Hirosima. 

A nemzetiszocialista Németország és a kommunista Szovjetunió szerepének feltárása a 

háború kirobbantásában. A második világháború fordulópontjainak felidézése. 

A második világháború főbb eseményeit bemutató térképek értelmezése. 

 

 

13. A holokauszt 

Fogalmak: nyilasok, holokauszt, gettó, deportálás, koncentrációs tábor, zsidótörvények. 

Személyek: Szálasi Ferenc, Salkaházi Sára. 

Topográfia: Auschwitz 

Második világháborús népirtások és háborús bűnök 

Példák az embermentés formáira 

 

14. Magyarország a második világháború idején 



Fogalmak: bécsi döntések. 

Személyek: Teleki Pál. 

Kronológia: 1944. március 19. Magyarország német megszállása, 1945. április a háború vége 

Magyarországon. 

Topográfia: Don-kanyar. 

Magyarország területi változásait és világháborús részvételét bemutató térképek értelmezése. 

A magyar külpolitika háború előtti és alatti törekvéseinek és mozgásterének bemutatása. 

A magyar honvéd helytállásának felidézése források alapján. 

 

15. A háború borzalmai 

Fogalmak: totális háború. 

A háború fegyvereinek és borzalmainak bemutatása különböző források alapján. 

Ítélet megfogalmazása a második világháborús népirtásokról és háborús bűnökről. 

Példák az ellenállás formáira 

 

VII. A megosztott világ 

16. A hidegháború 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), hidegháború, vasfüggöny, berlini fal, 

szuperhatalom, Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), Varsói Szerződés. 

Személyek: Hruscsov, Kennedy. 

Kronológia: 1947 a párizsi béke, a hidegháború kezdete, 1948 Izrael Állam megalapítása. 

 

A második világháború után kialakult világrendet bemutató térkép áttekintése és értelmezése. 

A nyugati demokrácia és a szovjet diktatúra összehasonlítása. 

A hidegháború korabeli és a mai világhatalmi viszonyok összehasonlítása. 

 

17. A Nyugat 

Fogalmak: piacgazdaság, jóléti állam.  

A nyugati világ és a keleti blokk életkörülményeinek összehasonlítása. 

 

VIII. Magyarország szovjetizálása  

 

18. A kommunista diktatúra kiépítése Magyarországon 



Fogalmak: malenkij robot, államosítás.  

Személyek: Kovács Béla, Rákosi Mátyás, Mindszenty József.  

Kronológia: 1945 szovjet megszállás, választás Magyarországon. 

Magyarország szovjet megszállása következményeinek felidézése.  

 

19. A Rákosi-diktatúra  

Fogalmak: tervgazdaság, Államvédelmi Hatóság (ÁVH). 

Kronológia:1948–1956 a Rákosi-diktatúra. 

A Rákosi-rendszer jellemzői. 

 


