A közzététel időpontja: 2021. július 16.
Az alkalmazás kezdő dátuma: 2022. január 1.
TÖRTÉNELEM
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
A) KOMPETENCIÁK
1. Ismeretszerzés és forráshasználat
Téma
1.1 Információgyűjtés

1.2 Ismeretek felidézése

1.3 Forráselemzés

1.4 Forráskritika

Középszint
Releváns információkat tud gyűjteni különböző típusú
forrásokból (szöveges forrás, képi forrás, statisztikai
táblázat, statisztikai diagram, statisztikai grafikon, térkép,
térképvázlat, ábra).
Képes tanult ismereteket felidézni, illetve azonosítani
forrás alapján (esemény, személy, fogalom, földrajzi hely,
korszak, korstílus azonosítása szöveges forrás alapján;
esemény, személy, fogalom, kulturális emlék, korszak,
korstílus, illetve ezek jellemzőinek azonosítása jellemző
kép alapján; esemény azonosítása térképvázlat alapján;
jelenség, folyamat azonosítása ábra alapján).
Képes hiányzó információt pótolni szöveges forrásban,
ábrán, statisztikai táblázatban, diagramon, grafikonban.
Képes szöveges forrást, egyszerű képi ábrázolást,
karikatúrát, mémet, plakátot, statisztikai táblázatot,
diagramot, grafikont, ábrát, térképvázlaton ábrázolt
folyamatot vagy jelenséget értelmezni.
Különböző típusú forrásokban megjelenő információkat,
álláspontokat össze tud vetni. Képes a forrásokban
megjelenő érveket és ellenérveket azonosítani,
rendszerezni, bemutatni.
Forráskritikát tud alkalmazni szöveges és képi források
esetében: a szerző/alkotó szándékát, álláspontját feltárja,

Emelt szint

Képes tanult ismereteket felidézni, azonosítani irodalmi
szöveg segítségével.
Jelmagyarázatot tud készíteni térképhez.

Képes az esetleges különbségek okainak feltárására.

Képes a forrás történelmi hitelességét megállapítani saját
ismeretei alapján, feltárni a keletkezés körülményeit.

Téma

1.5 Folyamatok
bemutatása

Középszint
Emelt szint
nézőpontját azonosítja, a történelmi hitelességet
megvizsgálja más forrás segítségével.
Képes egy megadott nézőpont szerint a múltról szóló Képes az események különféle forráson alapuló és
információkat összerendezni a történelmi események és többféle nézőpontból történő bemutatására.
változások leírása, összehasonlítása és megmagyarázása
céljából.
A rendelkezésre álló forrásokat képes áttekinteni és
kiválogatni a megvizsgálandó kérdés szempontjából.

2. Tájékozódás időben és térben
Téma
2.1 Időben elhelyezés

2.2 Történelmi
korszakok
2.3 Időbeli
összekapcsolás
2.4 Térben elhelyezés

2.5 Térbeli folyamatok

Középszint
Eseményeket, folyamatokat, jelenségeket, személyeket el
tud helyezni időben (történelmi korszakhoz kapcsolás,
időmeghatározás
konkrét
kronológiai
adatokkal,
időrendbe állítás).
Felismeri és azonosítja a történelmi korszakok fő
jellemzőit.
Aktuális események történelmi előzményeit be tudja
mutatni.
Egyetemes és magyar történelmi eseményeket össze tud
kapcsolni időbeli közelség alapján.
Eseményeket, folyamatokat, jelenségeket, személyeket el
tud helyezni térben (történelmi régiókhoz kapcsolás,
térbeli meghatározás konkrét földrajzi hellyel). Földrajzi
helyeket tud párosítani térképvázlaton jelölt pontokhoz,
területekhez.
Különböző időszakok történelmi térképeit össze tudja
hasonlítani, a történelmi tér változásait le tudja olvasni.
Felismeri és be tudja mutatni a földrajzi környezet hatását
a történelmi eseményekre.

Emelt szint

Felismeri az analógiákat több korszakból vett példák
alapján.
Felismeri az egyetemes és a magyar történelem
kölcsönhatásait, hasonlóságait és eltéréseit.
Térképvázlaton jelölt földrajzi helyeket képes
azonosítani.

3. Szaktárgyi kommunikáció
Téma
3.1 Szövegalkotás
3.2 Lényegkiemelés
3.3 Fogalomhasználat

Középszint
Emelt szint
Tud megadott témában történeti tárgyú szerkesztett
szöveget (szóbeli feleletet és írásbeli esszét) alkotni.
Képes kiemelni a megadott témához tartozó lényeges
ismereteket.
Helyesen használja a szakszókincset, a tartalmi és Képes forrásban szereplő vagy forrás által körülírt
értelmező kulcsfogalmakat.
fogalmat meghatározni.
Tudja, hogy bizonyos fogalmak különböző történelmi
korokban eltérő jelentéssel bírtak, és tudja értelmezni e
különböző jelentéseket források segítségével.

4. Történelmi gondolkodás
Téma
4.1 Szabályszerűségek
alkalmazása
4.2 Problémaközpontú
gondolkodás

Középszint
Tud általános szabályszerűségeket azonosítani és
alkalmazni konkrét esetekben.
Problémaközpontúan tudja rendszerezni a tanult
ismereteket, forrásból gyűjtött információkat.
Képes problémaközpontúan bemutatni a történelmi
eseményeket és jelenségeket.
Képes a véleményét és értékelését logikus és tényeket
tartalmazó érvekkel alátámasztani.
Események, folyamatok, cselekedetek mozgatórugóit és
következményeit fel tudja tárni, felismeri az ok-okozati
összefüggéseket.

Emelt szint
Képes konkrét eseteket besorolni általános kategóriákba.
Képes álláspont, feltevés bizonyítására vagy cáfolatára.

Különböző típusú okokat és következményeket meg tud
különböztetni, felismeri azok eltérő jelentőségét.
Képes megkülönböztetni események, folyamatok,
cselekedetek rövid- és hosszú távú hatásait.
4.4 Változás felismerése Képes a változás, fejlődés, eltérés felismerésére és Képes több korszakon átívelő változás, fejlődés, eltérés
bemutatására egy korszakon belül.
felismerésére és bemutatására.
4.5 Mérlegelő
A történelmi kérdésre adott válaszát alá tudja támasztani A történelmi szituáció különböző aspektusainak és
gondolkodás
ismeretein alapuló érvekkel, a források vizsgálatából összefüggéseinek érzékelésével, a források tartalmának
levont következtetésekkel és bizonyítékokkal.
értelmezésével képes feltárni a történelmi kontextust.
4.3 Ok-okozati
összefüggések

Téma

Középszint

Emelt szint
Képes az egyes történelmi szituációk, személyek és
csoportok többszempontú megközelítésére.
Felismeri az egyes egyének, kultúrák, nemzetek,
nemzetiségek, vallások, társadalmi csoportok eltérő
érdekeit, céljait és szemléletét.
B) TÉMAKÖRÖK

A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető fogalmak, személyek, évszámok és topográfiai adatok megegyeznek az általános iskola 5–8. és
a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára a történelem kerettantervekben előírt, az évszámokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó
– az adott témakörhöz rendelhető – tantárgyi követelményekkel.
Mindkét szinten érvényesül az a szabály, hogy a személynevek az eredeti helyesírással és magyar helyesírással is elfogadhatók (pl. Martin
Luther/Luther Márton, Jelačić/Jellasics)
Az emelt szintű érettségi vizsga feladatainak megoldásához szükséges részletes követelményeket a fent megnevezett történelem kerettantervek
fogalmakra, személyekre, évszámokra és topográfiára vonatkozó részei mellett a vizsgakövetelményekben szereplő emelt szintű lexikai anyag
tartalmazza. Tehát egy középszintű téma emelt szintű ismerete is bővebb lexikai tudást igényel.
A vizsgázó az írásbeli érettségi esszé feladataiban, valamint a szóbeli feleletek során a kerettantervben és a vizsgakövetelményekben nem szereplő
lexikai elemeket is felhasználhat, melyeket a javítási-értékelési, illetve az érétkelési útmutató alapján kell értékelni.
Az egyes témák kifejtéséhez a vizsgakövetelményekben szereplő fogalmakra, személyekre, évszámokra és topográfiára vonatkozó
követelményeken túl a témakörök tartalmának és összefüggéseinek ismerete valamint az A) Kompetenciák részben meghatározottak alkalmazása
is szükséges.
Az emelt szintű vizsga tartalmi követelményeibe beletartoznak a középszintű vizsga tartalmi követelményei.
1. Az ókor
Témák

Vizsgaszintek

1.1 Politika

Középszint
Az athéni államszervezet és
demokrácia virágkorában

1.2 Ókori civilizációk

A görög és a római építészet

működése

Emelt szint
a Köztársaságból egyeduralom: a római köztársaság működése,
Caesar és Augustus
A sztyeppei állam: a Hun Birodalom és hódításainak iránya
A pénz megjelenése, formái és szerepe az ókori gazdaságban

öröksége
1.3 Vallások

Ókori írások, a görög filozófia, a római jog alapelvei
A zsidó monoteizmus
A kereszténység kialakulása, tanai, elterjedése

Politeizmus az ókori Keleten

A kerettantervben szereplőkön felül számon kérhető lexika emelt szinten:
Fogalmak: esküdtbíróság, türannisz, cenzor, arisztokratikus köztársaság, triumvirátus, principátus, Colosseum, bazilika, Forum Romanum, Circus
Maximus, újraelosztás, árupénz, betűírás, szofizmus, zsinagóga, államvallás, dogma, brahmanizmus/ hinduizmus, buddhizmus,
lélekvándorlás/reinkarnáció, taoizmus, az ókori Izrael állama
Személyek: Pompeius, Antonius, Szókratész, Nagy Theodosius, Ré, Ízisz, Ozirisz, Buddha, Zeusz, Aphrodité, Arész, Athéné, Poszeidon, Héra
Kronológia: Kr. e. 6. század Szolón reformja, Kr. e. 31 az actiumi csata, 451 a catalaunumi csata
Topográfia: Hispania, Gallia, Actium, Olümposz, Delphoi
2. A középkor
Témák
2.1 Az iszlám világ
2.2 Gazdaság,
társadalom, állam
2.3 Egyház és
kultúra Európában
és Magyarországon

Vizsgaszintek
Középszint
Emelt szint
Mohamed tanításai és a Korán; az arab hódítás és
feltartóztatása Európában
Az uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok Az uralkodói hatalom és korlátai (hűbériség, rendiség, rendi
kötelességei és jogai
monarchia)
A középkori város és lakói, a város kiváltságai, a céhek,
a helyi és távolsági kereskedelem
Az egyházi hierarchia, az egyházi intézményrendszer, a Egyházi és lovagi kultúra, a középkori egyetemek Európában
szerzetesség
Európában
és
az
Árpád-kori és Magyarországon
Magyarországon
Román, gótikus és reneszánsz építészet – európai és Az egyházszakadás, a nyugati és a keleti kereszténység fő
magyar példák
jellemzői

2.4 Magyar
őstörténet és
honfoglalás
2.5 A keresztény
államalapítás és az
Árpád-kor
2.6 A vegyesházi
királyok kora

A honfoglalás okai és menete, a kalandozások/támadó Az eredet kérdései (nyelvészet, régészet, néprajz, genetika), a
hadjáratok
magyar törzsszövetség az Etelközben
Géza és I. (Szent) István államszervező tevékenysége, a
földbirtokrendszer és a vármegyeszervezet
IV. Béla uralkodása: tatárjárás és újjáépítés
Az Aranybulla legfontosabb elemei
A királyi hatalom újbóli megszilárdítása Anjou I.
Károly idején, a visegrádi királytalálkozó
Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János és Hunyadi
Mátyás törökellenes harcai
Hunyadi Mátyás: a központosított királyi hatalom,
jövedelmek és kiadások, birodalomépítő tervek

A magyar állam megszilárdulása: I. (Szent) László és Könyves
Kálmán törvényei
A kül- és belpolitika új irányai: III. Béla uralkodása
Nagy Lajos külpolitikája és az 1351-es törvények

A kerettantervben szereplőkön felül számon kérhető lexika emelt szinten:
Fogalmak: dzsihád, despotizmus, hűbérúr, vazallus, Magna Charta Libertatum, szerviens, ellenállási záradék, ősiség, királyi és nemesi vármegye,
úriszék, familiaritás, kolduló rend, skolasztika, legenda, pátriárka, Magyar Nagyfejedelemség, primogenitúra, bán, káptalan, honorbirtok
Személyek: II. Mehmed, III. Ince, Vitéz János, Michelangelo, Mediciek, II. Szilveszter pápa, Anonymus, Szilágyi Mihály, Kapisztrán János
Kronológia: 955 az augsburgi csata, 972–997 Géza fejedelemsége, 1077–1095 Szent László uralkodása, 1172–1196 III. Béla uralkodása, 1235–
1270 IV. Béla uralkodása, 1308–1342 I. (Anjou) Károly, 1342–1382 I. (Nagy) Lajos uralkodása, 1370 lengyel–magyar perszonálunió, 1389
rigómezei csata, 1479 kenyérmezei csata, 1485 Mátyás elfoglalja Bécset
Topográfia: Arab Birodalom, Konstantinápoly/Isztambul, Sopron, Kassa, Szászföld, Nagyszeben, Kalocsa, Bologna, Oxford, Pécs, Óbuda, Magna
Hungaria, Halics/Galícia, Nápoly, Krakkó, Moldva, Havasalföld, Bosznia
3. A kora újkor
Témák

Vizsgaszintek
Középszint

Emelt szint

3.1 A földrajzi
felfedezések és
következményeik

A portugál és spanyol felfedezések, a korai A gyarmatosítás a 16-17.században, a világkereskedelem
kapitalizmus (árforradalom, manufaktúrák, bankok kialakulása
és tőzsde, a jobbágyrendszer átalakulása)
Magyarország gazdasága az európai munkamegosztásban (1617. század)
3.2 A reformáció és a
A
reformáció,
a
protestáns
egyházak
katolikus megújulás
megszerveződése és a protestantizmus elterjedése
Európában és
Európában és Magyarországon
Magyarországon
Az ellenreformáció, a katolikus megújulás és a
barokk Európában és Magyarországon
3.3 Törökellenes és rendi A mohácsi csata és közvetlen előzményei, a kettős Rendi és abszolutista törekvések, konfliktusok a 17. században:
küzdelmek
királyválasztás
a Bocskai-szabadságharc, Bethlen Gábor bekapcsolódása a
harmincéves háborúba, Zrínyi Miklós pályafutása
Az ország három részre szakadása; a várháborúk
(1541–1568)
3.4 Erdély
Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete
Az Erdélyi Fejedelemség államszervezete
3.5 Magyarország a
A
Rákóczi-szabadságharc
okai,
céljai, A török kiűzése
Habsburg Birodalomban fordulópontjai és a szatmári béke
Magyarország újranépesülése és újranépesítése
Magyarország a Habsburg Birodalomban (Pragmatica Sanctio,
kormányzat)
3.6 A felvilágosodás
A brit alkotmányos monarchia és az amerikai A jakobinus diktatúra
köztársaság működése
A felvilágosodás államelméletei; az Emberi és Napóleoni háborúk és a bécsi kongresszus
polgári jogok nyilatkozata
Mária Terézia és II. József reformjai
Az európai világkép változása (alapvető kérdések, tudományos
gondolkodás, társadalomkép, vallás)
A kerettantervben szereplőkön felül számon kérhető lexika emelt szinten:
Fogalmak: presbiter, predesztináció, rekatolizáció, három rendi nemzet, merkantilizmus, újszerzeményi jog, Szent Liga, svábok, görög katolikus,
Udvari Haditanács, Magyar Kancellária, Helytartótanács, elektori rendszer, kontinentális zárlat

Személyek: Méliusz Juhász Péter, Misztótfalusi Kis Miklós, I. Rákóczi György, Tomori Pál, Fráter György, Báthori István, Lotharingiai Károly,
Károlyi Sándor, III. Károly
Kronológia: 1555 augsburgi vallásbéke, 1568 drinápolyi béke, 1606 bécsi béke, 1664 Zrínyi téli hadjárata, 1570 speyeri szerződés, 1613–1629
Bethlen fejedelemsége, 1687 pozsonyi országgyűlés, 1697 zentai csata, 1705 a szécsényi országgyűlés, 1707 az ónodi országgyűlés, 1723 a
Pragmatica Sanctio elfogadása, 1793–1794 jakobinus diktatúra, 1805 austerlitzi csata, 1813 lipcsei csata
Topográfia: Genf, Nagyszombat, Partium, Bánság/Temesköz, Borogyino
4. Az újkor
Témák
4.1 Politikai eszmék
4.2 Az ipari forradalom
első hulláma
4.3 A reformkor
4.4 A forradalom és
szabadságharc

4.5. Az ipari forradalom
második hulláma a
világban és
Magyarországon
4.6. A szocializmus

Vizsgaszintek
Középszint
liberalizmus,

Új
eszmék:
nacionalizmus,
konzervativizmus
Az ipari forradalom első hulláma: textilipar,
közlekedés, gyáripar
A reformkor fő kérdései (a magyar nyelv ügye, a
jobbágykérdés, a polgári alkotmányosság kérdése),
Széchenyi és Kossuth programja és vitája
A pesti forradalom és az áprilisi törvények
A szabadságharc főbb eseményei: harc a
dinasztiával és a nemzetiségekkel, tavaszi hadjárat.
Függetlenségi nyilatkozat, a szabadságharc
leverése
Az ipari forradalom második hulláma: kutatás és
fejlesztés,
közlekedés,
vegyipar,
gépipar,
elektronika – a világban és Magyarországon
Gazdasági kiegyezés és állami gazdaságpolitika a
dualista Magyarországon
A szocializmus eszméje (marxizmus)

Emelt szint
Az ipari forradalom társadalmi hatásai, urbanizáció
A rendi országgyűlés és a megyerendszer a reformkorban

A nemzetiségek és a kisebbségek részvételének (németek,
szlávok, és zsidók) bemutatása a szabadságharcban és az azt
követő megtorlás során
A második ipari forradalom gazdasági és társadalmi háttere:
tőkekoncentráció, népességrobbanás, urbanizáció, környezeti
hatások – a világban és Magyarországon.
Pest-Buda/Budapest fejlődése a reformkortól az első
világháborúig
A
munkásmozgalom
irányzatai:
szociáldemokrácia,
kommunizmus, keresztényszocializmus

Témák
4.7 Polgári állam,
nagyhatalmi törekvések
4.8 A dualizmus kora

4.9. A nemzetiségi
kérdés Magyarországon

Vizsgaszintek
Középszint
A polgári nemzetállam jellemzői, alkotmányosság
és jogegyenlőség Németország, az Amerikai
Egyesült Államok és Magyarország példáján
A kiegyezés okai, a közös ügyek, a magyar
államszervezet

Emelt szint
A gyarmatosítás okai és céljai, nagyhatalmi érdekek és
konfliktusok az imperializmus korában
Politikai eszmék és pártrendszer (kormánypárt, közjogi
ellenzék, agrármozgalmak, világnézeti pártok) a dualizmus kori
Magyarországon
A zsidóság és a németség szerepe a polgárosodásban

Etnikai
viszonyok,
zsidó
emancipáció, Magyar
nemzetiségi
politika,
a
nemzetiségek
cigányok/romák Magyarországon a dualizmus autonómiatörekvései és irredenta mozgalmai a dualizmus
korában
korában

A kerettantervben szereplőkön felül számon kérhető lexika emelt szinten:
Fogalmak: vetésforgó, zsellér, követutasítás, Pesti Hírlap, Védegylet, főispán, alispán, közgyűlés, Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB),
olmützi alkotmány, T-modell, kartell, szecesszió, historizmus, Kommunista kiáltvány, Internacionálé, anarchizmus, Rerum Novarum enciklika,
kultúrharc, Republikánus és Demokrata Párt, pánszlávizmus, hármas szövetség, delegáció, obstrukció, koalíció, Nemzeti Munkapárt, szeparatizmus
Személyek: Burke, Mill, I. Ferenc, Jellasics/Jelačić, Windisch-Grätz, Gábor Áron, Damjanich János, I. Miklós orosz cár, Puskás Tivadar, Kandó
Kálmán, Ybl Miklós, Podmaniczky Frigyes, Prohászka Ottokár, Herzl Tivadar
Kronológia: 1849. április isaszegi csata, 1863 a rabszolgaság megszüntetése az USA-ban, 1866 a königgrätzi csata, 1875–1890 Tisza Kálmán
miniszterelnöksége, 1878 a berlini kongresszus, 1905 a koalíciós válság
Topográfia: Vaskapu, Elzász-Lotaringia, Szuezi-csatorna, Balkán, Fashoda
5. A világháborúk kora

Témák
5.1. Az első világháború
5.2. Politikai változások
a háború után
5.3. Párizs környéki
békék
5.4 Állam, ideológia és
gazdaság a két
világháború között
5.5 Politika és gazdaság
Magyarországon
5.6. Társadalom és
életmód
Magyarországon
5.7. A második
világháború
5.8.Magyarország a
második világháborúban
5.9. A holokauszt
Európában és
Magyarországon
5.10.Magyarország
pusztulása

Vizsgaszintek
Középszint
A háború jellemzői, hadviselő felek –
Magyarország részvétele a háborúban
A
forradalmi
átalakulás
kísérlete,
tanácsköztársaság,
ellenforradalom
Magyarországon 1918–1920-ban
A trianoni békediktátum születése, tartalma és
következményei
A nemzetiszocialista Németország
A kommunista Szovjetunió

Emelt szint
A világháború kirobbanása, a nyugati front, tengeri hadviselés
Bolsevik hatalomátvétel Oroszországban
A Párizs környéki békék, Közép-Európa átalakítása
A fasiszta állam és ideológia
A világgazdasági válság, kezelése az USA-ban

Politikai
és
gazdasági
konszolidáció A világgazdasági válság hatása, kezelése és következményei
Magyarországon az 1920-as években
Magyarországon az 1930-as években
Oktatás és kultúrpolitika Magyarországon
A társadalom és az életmód átalakulása Magyarországon
A második világháború kitörése, hadviselő felek, a A második világháború: frontok, fordulópontok, a háború
világháború jellemzői (háborús bűnök, polgári lezárása
célpontok és lakosság elleni erőszak, hátország,
ellenállás)
A területi revízió lépései, az ország hadba Magyarország háborús részvétele 1944 márciusig
sodródásának folyamata
A zsidóság jogfosztásának folyamata és a
holokauszt Európában és Magyarországon
Német megszállás, nyilas diktatúra – a hadszíntérré A határon túli magyarság tragédiái 1944–46
vált ország, deportálások a Szovjetunióba

A kerettantervben szereplőkön felül számon kérhető lexika emelt szinten:
Fogalmak: Schlieffen-terv, jegyrendszer, Magyar Nemzeti Tanács, pacifizmus, székely hadosztály, demarkációs vonal, népbiztosok, mensevik,
Harmadik Birodalom, CSEKA/NKVD, legitimizmus, duce, korporáció, Collegium Hungaricum, dzsentri, vitézi rend, kolhoz, sztahanovizmus,

protekcionizmus, közmunkaprogram, minimálbér, kollaboráns, izolacionizmus, Atlanti Charta, a katyńi vérengzés, genocídium, nürnbergi
törvények, Vasgárda, porrajmos, Maniu-gárda, kollektív bűnösség
Személyek: Hindenburg, Szamuely Tibor, Prónay Pál, Trockij, Beneš, Piłsudski, Goebbels, Berija, Keynes, Rommel, Zsukov, Eisenhower,
Szombathelyi Ferenc, Sztójay Döme, Eichmann,
Kronológia: 1914. július 28., az első világháború kirobbanása, 1915 gorlicei áttörés, 1915–1917 az isonzói csaták, 1916 Románia belépése az
antant oldalán, verduni „vérszivattyú”, 1917 USA belépése a világháborúba, 1918. november 3. padovai fegyverszünet, 1919 a versailles-i béke,
1920 a varsói csata, 1921 a Habsburg-ház trónfosztása, 1921 a soproni népszavazás, 1936 Berlin–Róma tengely, 1938 eviani konferencia, 1939–
40 szovjet–finn téli háború, 1940 angliai csata, 1941 romániai holokauszt kezdete, 1942 wannseei konferencia, 1942 El-Alamein, Midway, 1942
újvidéki mészárlás, 1943 teheráni csúcstalálkozó, 1944. május a magyarországi deportálások kezdete, 1944. július, a magyarországi deportálások
leállítása, 1944. augusztus Románia átállása a szövetségesekhez, 1944. szeptember tordai csata, 1944. december–1945. február Budapest ostroma,
1945 jaltai és potsdami konferenciák, 1945. szeptember 2. Japán kapitulál
Topográfia: Przemyśl, Otrantó, Balassagyarmat, Danzig, Szudéta-vidék, Vichy, Kurszk, Varsó, Mauthausen, Jasenovac
6. A hidegháború kora
Témák
6.1 A hidegháború kora

6.2. A kétpólusú világ
felbomlása
6.3 A kommunista
diktatúra kiépítése és
működése

Vizsgaszintek
Középszint
Emelt szint
A szovjet–amerikai szembenállás, a két India függetlenné válása, kommunista fordulat Kínában, Izrael
Németország létrejötte, a két világrend jellemzői
megalapítása, arab–izraeli háborúk
A szembenállás és enyhülés hullámai, hidegháborús
konfliktusok: Korea, Szuez, Kuba, Vietnam, Afganisztán
Németország újraegyesítése, a Szovjetunió Jugoszlávia felbomlása, a délszláv háború
felbomlása, a kommunista diktatúrák bukása
Közép-Európában
A Rákosi-diktatúra: a pártállam, a terror, A szovjetizálás Magyarországon: a kommunisták térnyerése, a
egyházüldözés, koncepciós perek, államosítás és korlátozott többpártrendszer, az egypárti diktatúra kiépítése
kollektivizálás, erőltetett iparosítás, propaganda és
mindennapok a diktatúra idején

Témák
6.4. Az 1956-os
forradalom és
szabadságharc
6.5 A kádári diktatúra

6.6. A
rendszerváltoztatás
Magyarországon

Vizsgaszintek
Középszint
Emelt szint
A forradalom okai és céljai a kormánypolitika A forradalom nemzetközi háttere
változásai, a szabadságharc és leverése, a megtorlás
A pártállam, a téeszesítés, a tervgazdaság, a A pártállam válsága, az ellenzék megszerveződése és irányzatai
kultúrpolitika, az elnyomás változó formái – a 1988-ig
kádári alku
A rendszerváltoztatás (1989–1991)
A piacgazdaságra való áttérés, gazdasági
szerkezetváltás, privatizáció, a külföldi tőke
szerepe, a külkereskedelem átalakulása

A kerettantervben szereplőkön felül számon kérhető lexika emelt szinten:
Fogalmak: Truman-doktrína, Marshall-segély, harmadik világ, „Nagy Ugrás” programja (Kínában), kulturális forradalom, II. vatikáni zsinat,
Brezsnyev-doktrína, csillagháborús terv, peresztrojka, glasznoszty, Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB), B-listázás, népfront, munkaverseny,
forradalmi bizottságok, második gazdaság, szamizdat, Ellenzéki Kerekasztal, „négy igenes” népszavazás, spontán privatizáció
Személyek: Adenauer, Willy Brandt, Nagy Ferenc, Péter Gábor, Tito, Szabó János („Szabó bácsi”), Mansfeld Péter, Aczél György, Pozsgai Imre,
Szűrös Mátyás
Kronológia: 1946 a svábok kitelepítésének kezdete, 1946 a forint bevezetése, a köztársaság kikiáltása, 1950–1953 koreai háború, 1953 Sztálin
halála, 1953–55 Nagy Imre első kormánya, 1956 az SZKP XX. kongresszusa, lengyel munkásfelkelés, 1956. október 28. a forradalom győzelme,
1956 szuezi válság, 1962 kubai válság, 1955–1975 vietnámi háború, 1968 prágai tavasz, 1979 Szovjetunió bevonul Afganisztánba, 1985 monori
találkozó, 1989 máltai csúcstalálkozó, 1989. június 16. Nagy Imre újratemetése, 1989. augusztus páneurópai piknik, 1989. október 23. a köztársaság
kikiáltása, 1990 Németország egyesítése, 1992 Csehszlovákia felbomlása
Topográfia: Pakisztán, Ciszjordánia, Tajvan, Koszovó
7. A jelenkor

Témák
7.1 Nemzetközi
együttműködés, globális
világ

7.2. Politikai
intézmények
7.3. Nemzet

Vizsgaszintek
Középszint
Az Európai Unió főbb szervei és működésük

Emelt szint
Az európai integráció főbb állomásai és kérdései: mélyítés és
bővítés, nemzetek Európája vagy föderatív Európa.
Demográfiai változások, a népmozgások irányai a A világgazdaság átalakulása az ezredfordulón: hagyományos és
világban és Magyarországon 1945-től napjainkig
új centrumok, a globális gazdaság
A globalizáció kulturális hatásai az ezredfordulón
Magyarország a nyugati integrációban (NATO, EU) és a
közép-európai együttműködés
Az Alaptörvény, a hatalmi ágak és intézményeik,
az önkormányzatok és a választási rendszer
A határon túli magyarok helyzete napjainkban A politikai rendszerek változásai és hatásaik a magyar
(demográfia, asszimiláció, autonómia, oktatás)
kisebbségekre és a magyarországi nemzetiségekre a 20.
században
A magyarországi nemzetiségek és a cigányság
helyzete napjainkban (demográfia, kisebbségi
jogok, oktatás)

A kerettantervben szereplőkön felül számon kérhető lexika emelt szinten:
Fogalmak: Alapjogi Charta, a négy szabadság, lisszaboni szerződés, Európai Unió Bírósága, Európai Központi Bank, transznacionális vállalat,
regionalizmus, politikai korrektség, kohéziós alap, parlamenti küszöb, alapvető jogok biztosa (ombudsman), többségi és arányos választás, Állami
Számvevőszék, Kúria, köztársasági elnök, mentelmi jog, parlamenti frakció, interpelláció, ügyészség, polgármester, képviselőtestület,
Személyek: Robert Schuman, Sütő András,
Kronológia: 1991 visegrádi megállapodás, 2010 törvény a nemzeti összetartozásról
Topográfia: Strasbourg, Hongkong, Brazília, Dél-Afrika

C) VIZSGALEÍRÁS
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga
180 perc
100 pont

Emelt szint
Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont

Írásbeli vizsga
240 perc
100 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
középiskolai történelmi
NINCS
atlasz*

Emelt szint
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
A vizsgázó biztosítja
II. részhez
NINCS
középiskolai történelmi
atlasz*
A vizsgaszervező
legalább három
középiskolai történelmi
legalább három
középiskolai történelmi
intézmény biztosítja
példány helyesírási
atlasz*
példány helyesírási
atlasz*
szótár
szótár
* az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz
Közzé kell tenni

Anyag
Határidő
Felelős

Írásbeli vizsga
NINCS
NINCS

Középszint
Emelt szint
Szóbeli vizsga
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
tematika
NINCS
tematika
május-júniusi vizsgaidőszak kezdete
NINCS
május-júniusi vizsgaidőszak kezdete
előtt legalább hatvan nappal
előtt legalább hatvan nappal
A vizsgaanyagok elkészítéséért felelős intézmény

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
A vizsga részei
Írásbeli vizsga
180 perc
Feladatsor
I. rész: Egyszerű, rövid választ igénylő
II. rész: Szöveges (kifejtendő)
feladatok megoldása
megoldása
50 pont
50 pont
100 pont

Szóbeli vizsga
15 perc
Tételkifejtés
feladatok

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megoldania.
A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Vizsgázónként szükséges segédeszköz az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem
tartalmazó középiskolai történelmi atlasz, amelyről a vizsgázó gondoskodik; továbbá vizsgacsoportonként legalább három példány helyesírási
szótár, amelyet a vizsgaszervező intézmény biztosít.
Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok
A feladatok a részletes követelményekben meghatározott kompetenciákra és témakörökre irányulnak. Mindegyik feladat valamely forrás (pl.
elsődleges forrás, szakirodalmi/tankönyvi szöveg, publicisztika, kép, diagram) feldolgozását, értelmezését várja el a vizsgázótól.
Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatsor 12 feladatból áll. A vizsgakövetelményekben szereplő 1. (Az ókor) és 7. (A jelenkor) témakörből 11, míg a többi (2–6.) témakörből 2-2 feladat alkotja a rövid választ igénylő feladatsort, oly módon, hogy az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok
legalább 50%-a (de a komplex forráselemző feladat mindenképpen) magyar történelemre vonatkozzon. Egy-egy feladat több részfeladatot is
tartalmazhat.
Példák a lehetséges feladattípusokra:
 Információkeresés források (szöveges, képi) segítségével;













Források alapján egyszerű következtetések megfogalmazása;
Különböző típusú (szöveges, képi, diagram) forrásból származó információk összevetése;
Megadott szempontok szerinti fogalmak gyűjtése forrásokból;
Fogalmak azonosítása, hozzárendelése egy korhoz vagy egy államhoz;
Térképekről információk gyűjtése;
Térképek alapján egyszerű következtetések megfogalmazása;
Helyszínek azonosítása térképatlasz segítségével;
Célok és következmények megkülönböztetése;
Ok-okozati összefüggés felismerése, megkülönböztetése;
Következtetések megfogalmazása események, folyamatok, jelenségek, döntések következményeiről;
Komplex forráselemző feladat valamely magyar történelmi témából.

Szöveges (kifejtendő) feladatok
Az írásbeli vizsga szöveges feladatait az alábbi kronológiai szakaszolás szerint kell kijelölni:
1. az ókortól 1849-ig tartó szakasz;
2. az 1849 utántól napjainkig tartó szakasz.
Ezekben a feladatokban a vizsgázónak néhány összefüggő mondatban vagy hosszabb szövegben kell kifejtenie a válaszokat. A feladatok a részletes
követelményekben meghatározott kompetenciákra és témakörökre irányulnak. Minden feladatnál forrás (szöveg, kép, adat, térkép stb.) segítségével
kell a vizsgázónak megválaszolni a feltett kérdést.
A feladatsor kétféle típusú kifejtendő feladatot tartalmaz:
1. Rövid feladatot, amelyet 100–130 szóból álló szerkesztett szövegben kell megoldani.
2. Hosszú feladatot, amelyet 210–260 szóból álló szerkesztett szövegben kell megoldani.
A feladatsor két rövid, egyetemes történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül az egyik az 1849-ig tartó, a másik az 1849 utáni korszakokkal
kapcsolatos) és két hosszú, magyar történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül az egyik az 1849-ig tartó, a másik az 1849 utáni korszakokkal
kapcsolatos) tartalmaz.
A vizsgázónak a négy feladatból kettőt kell választania:
 egyet az egyetemes történelemre vonatkozó két feladat közül;
 egyet a magyar történelemre vonatkozó két feladat közül.
Ha a vizsgázó által választott rövid esszé az 1849-ig tartó korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú esszéjének az 1849 utáni korszakokra kell
vonatkoznia. Ha a vizsgázó által választott rövid esszé az 1849 utáni korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú esszéjének az 1849-ig tartó
korszakokra kell vonatkoznia.
(A vizsgázónak a feladatválasztást a feladatlapon jelölnie kell.)

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
A feladatsor egészében az alábbi arányok érvényesülnek:
 Politika-, esemény-, állam, jog- és intézménytörténet (35–45%);
 Társadalom-, életmód-, mentalitás- és művelődéstörténet (17–23%);
 Gazdaság-, technikatörténet és a környezeti kultúra története (17–23%);
 Eszme- és vallástörténet (17–23%).
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
Az írásbeli vizsgán elérhető 100 pontból 50 pont az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldásával, 50 pont a szöveges (kifejtendő)
kérdésekre adott válaszokkal érhető el.
A szöveges (kifejtendő) feladatok értékelési kritériumai:
 Feladatmegértés;
 Tájékozódás térben és időben;
 Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása;
 Ismeretszerzés, források használata;
 Történelmi gondolkodás és történelmi ismeretek.
Ha a feladatmegértésre 0 pontot kap a vizsgázó, akkor a feladat a további szempontok szerint nem értékelhető, összpontszáma is 0 pont.
A szöveges (kifejtendő) feladatokból a vizsgázó a választása és jelölése szerinti kettő feladatot kell értékelni, és csak ez a kettő értékelhető. A
vizsgázónak a feladatlap erre a célra szolgáló helyén egyértelműen jelölnie kell választását. Ezt a felügyelő tanárnak a vizsgadolgozat beszedésekor
ellenőriznie kell.
Az előírásnak nem megfelelő feladatválasztás esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
 ha a vizsgázó választása egyértelmű, de rossz, akkor úgy kell értékelni, hogy a legkisebb pontveszteség érje;
 ha a vizsgázó kettőnél több feladatba is belekezd, de nem jelöli egyértelműen választását, akkor a legkisebb sorszámú megoldott feladattól
indulva, a jó választás szabályai alapján emelkedő számsorrendben kell a feladatokat értékelni.
A szöveges feladat megszerkesztettségét, nyelvhelyességét a „kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása” kritérium keretein belül kell értékelni. A
személynevek az eredeti helyesírással és magyar helyesírással is elfogadhatók (pl. Martin Luther/Luther Márton, Jelačić/Jellasics).
Szóbeli vizsga
Általános szabályok

A vizsgázó vázlatot készíthet, amelyet tétele kifejtése közben használhat.
A tételsor témakörönként kettő-négy, összesen 20–22 tételt tartalmaz.
A szóbeli tételsorokat minden évben legalább 20%-ban módosítani kell (pl. a címeket, a feldolgozási szempontokat, a forrásokat).
A felkészüléshez és a tételkifejtéshez vizsgázónként szükséges segédeszköz az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott,
kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz, amelyet a vizsgaszervező intézmény biztosít.
A szóbeli tételsor formai jellemzői
A tételsort a szóbeli vizsgához előírt témakörökbe rendezve kell elkészíteni.
A tétel lehet egy kisebb korszak történelmi problémájának részletezőbb bemutatása vagy egy összetettebb, illetve több történelmi korszakon átívelő
probléma áttekintő bemutatása.
A tételek megfogalmazása ösztönöz a problémamegoldásra, valamint a történeti (szöveges, képi, grafikus, tárgyi stb.) források és térképek
használatára. A szóbeli tétel 3–6 forrást tartalmaz.
A szóbeli tételek három-négy feldolgozási, értelmezési szempontot jelölnek ki, és a megadott, különböző típusú források értelmezését is elvárják
a tétel kifejtésekor.
A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői
A szóbeli vizsga tématerületei:
 Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra;
 Népesség, település, életmód;
 Egyén, közösség, társadalom;
 Politikai berendezkedések a modern korban;
 Politikai intézmények, eszmék, ideológiák;
 Nemzetközi konfliktusok és együttműködés;
 Szabad témakör.
Lehetőség van a hat kötelező témakörön felül szabad témakör kijelölésére helyi tanterv alapján (pl. helytörténeti téma; forradalom – reform –
kompromisszum; etnikum – nemzet – nemzetiség).
A tételsor egészében is érvényesíteni kell azt, hogy a feladatok 55–65%-ban a magyar, 35–45%-ban pedig az egyetemes történelemhez
kapcsolódjanak, és az összes feladat 45–55%-a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozzon.
A tételsor összeállításáért felelős intézménynek minden május–júniusi vizsgaidőszak előtt nyilvánosságra kell hoznia a követelmények és a szóbeli
témakörök tartalmi szerkezetének megfelelő ún. tematikát, amely a témakörhöz kapcsolható korszakokat és résztémákat határozza meg. A
tematikában 20–22 címet kell megfogalmazni és kiadni, amelyek alapján az egyes tételeket ki kell jelölni.
Példa:

 témakör: nemzetközi konfliktusok és együttműködés;
 tematika (korszak): Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege);
 tétel: Mutassa be az első világháború főbb frontjait és az első világháború jellemzőit a megadott források és ismeretei alapján!
A tételsort nem lehet előzetesen kiadni, a tételeket a vizsgázó csak a vizsgán ismerheti meg.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Értékelési szempontok
A feladat megértése
Tájékozódás térben és időben
Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása
Ismeretszerzés, források használata
Történelmi gondolkodás és történelmi ismeretek
Összesen

Legmagasabb pontszám
4 pont
6 pont
10 pont
12 pont
18 pont
50 pont

A szóbeli tételek részletes értékelési útmutatóit a tételsor összeállításáért felelős intézmény készíti el.
Ha a feladatmegértés 0 pont, akkor a feladat a további szempontok szerint nem értékelhető, összpontszáma is 0 pont.
A szóbeli felelet felépítettségét, világosságát, nyelvhelyességét a „kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása” kritérium keretein belül kell értékelni.
EMELT SZINTŰ VIZSGA
A vizsga részei
Írásbeli vizsga
240 perc
100 perc
I. feladatlap: Egyszerű, rövid választ
igénylő feladatok megoldása
50 pont

140 perc
II. feladatlap: Szöveges (kifejtendő) feladatok
megoldása
50 pont
100 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
Egy problémaközpontú tétel kifejtése

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megoldania.
A vizsgázó az I. (100 perc) és a II. (140 perc) részen belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és
megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg. A vizsgadolgozatokat a 100 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II.
feladatlap kiosztására, és megoldására.
A II. feladatlaphoz vizsgázónként szükséges segédeszköz az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai
adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz, amelyről a vizsgázó gondoskodik; továbbá vizsgacsoportonként legalább három
példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgaszervező intézmény biztosít.
Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok
A feladatok a részletes követelményekben meghatározott kompetenciákra és témakörökre irányulnak. Mindegyik feladat valamely forrás (szöveg,
kép, diagram stb.) feldolgozását, értelmezését várja el a vizsgázótól.
Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatsor 12 feladatból áll. A vizsgakövetelményekben szereplő 1. (Az ókor) és 7. (A jelenkor) témakörből 11, míg a többi (2-6.) témakörből 2-2 feladat alkotja a rövid választ igénylő feladatsort, oly módon, hogy az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok
legalább 50%-a (de a komplex forráselemző feladat mindenképpen) magyar történelemre vonatkozzon. Egy-egy feladat több részfeladatot is
tartalmazhat.
Példák a lehetséges feladattípusokra:
 Információkeresés források (szöveges, képi) segítségével;
 Források alapján egyszerű következtetések megfogalmazása;
 Források egy-egy részletének összehasonlítása, a különbségek okainak értelmezése;
 Különböző típusú (szöveges, képi, diagram) forrásból származó információk összevetése, elemzése;
 Megadott szempontok szerinti fogalmak gyűjtése forrásokból, következtetések levonása;
 Fogalmak magyarázata, hozzárendelése korhoz, területhez;
 Térképekről információk gyűjtése, következtetések levonása;
 Térképek alapján egyszerű következtetések megfogalmazása;
 Események közötti sorrendiség;
 Célok és következmények megkülönböztetése, értelmezése;






Ok-okozati összefüggés felismerése, megkülönböztetése;
Következtetések megfogalmazása események, folyamatok, jelenségek, döntések következményeiről;
Különböző jellegű folyamatok és eseménysorozatok közötti kapcsolatok megtalálása;
Komplex forráselemző feladat valamely magyar történelmi témából.

Szöveges (kifejtendő) feladatok
Az írásbeli vizsga szöveges feladatait az alábbi kronológiai szakaszolás szerint kell kijelölni:
1. az ókortól 1849-ig tartó szakasz;
2. az 1849 utántól napjainkig tartó szakasz;
3. komplex feladat az ókortól napjainkig.
Ezekben a feladatokban a vizsgázónak néhány összefüggő mondatban vagy hosszabb szövegben kell kifejtenie a válaszokat. A feladatok a részletes
követelményekben meghatározott kompetenciákra és témakörökre irányulnak. Minden feladat valamely forrás feldolgozását, értelmezését várja el
a vizsgázótól.
A feladatlap háromféle típusú kifejtendő feladatot tartalmaz:
1. Rövid feladatot, amelyet 110–130 szóból álló szerkesztett szövegben kell megoldani.
2. Hosszú feladatot, amelyet 240–290 szóból álló szerkesztett szövegben kell megoldani.
3. Komplex feladatot (amely irányulhat például valamely, több korszakon átívelő történelmi probléma bemutatására, vagy azonos
korszakban párhuzamosan zajló magyar és egyetemes történelmi események összehasonlítására, vagy két különböző korszak eseményeinek
összevetésére), amelyet 290–340 szóból álló szerkesztett szövegben kell megoldani.
A feladatlap a vizsgaleírásban meghatározott korszakokra vonatkozóan
 2 rövid, egyetemes történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül egy az 1849-ig tartó, egy pedig az 1849 utáni korszakokkal
kapcsolatos);
 2 hosszú, magyar történelemre vonatkozó feladatot (amelyek közül egy az 1849-ig tartó, egy pedig az 1849 utáni korszakokkal kapcsolatos)
és
 2 komplex feladatot tartalmaz.
A vizsgázónak a hat feladatból hármat kell választania: egy rövid, egy hosszú és egy komplex feladatot. Ha a vizsgázó által választott rövid esszé
az 1849-ig tartó korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú esszéjének az 1849 utáni korszakokra kell vonatkoznia. Ha a vizsgázó által választott
rövid esszé az 1849 utáni korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú esszéjének az 1849-ig tartó korszakokra kell vonatkoznia.
(A vizsgázónak a feladatválasztást a feladatlapon jelölnie kell.)
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
A feladatsor egészében az alábbi arányok érvényesülnek:






Politika-, esemény-, állam, jog- és intézménytörténet (35–45%);
Társadalom-, életmód-, mentalitás- és művelődéstörténet, munkaügyi alapismeretek (17–23%);
Gazdaság-, technikatörténet és a környezeti kultúra története, pénzügyi és gazdasági ismeretek (17–23%);
Eszme- és vallástörténet (17–23%).

Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
Az írásbeli vizsgán az elérhető 100 pontból 50 pont egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldásával és 50 pont szöveges (kifejtendő)
kérdésekre adott válaszokkal érhető el.
A szöveges (kifejtendő) feladatok értékelési kritériumai:
 Feladatmegértés;
 Tájékozódás térben és időben;
 Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása;
 Ismeretszerzés, források használata;
 Történelmi gondolkodás és történelmi ismeretek.
Ha a feladatmegértésre 0 pontot kap a vizsgázó, akkor a feladat a további szempontok szerint nem értékelhető, összpontszáma is 0 pont.
A szöveges (kifejtendő) feladatokból a vizsgázó a választása és jelölése szerinti három feladatot kell értékelni, és csak ez a három értékelhető. A
vizsgázónak a feladatlap erre a célra szolgáló helyén egyértelműen jelölnie kell választását. Ezt a felügyelő tanárnak a vizsgadolgozat beszedésekor
ellenőriznie kell.
Az előírásnak nem megfelelő feladatválasztás esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
 ha a vizsgázó választása egyértelmű, de rossz, akkor úgy kell értékelni, hogy a legkisebb pontveszteség érje;
 ha a vizsgázó háromnál több feladatba is belekezd, de nem jelöli egyértelműen választását, akkor a legkisebb sorszámú megoldott feladattól
indulva, a jó választás szabályai alapján emelkedő számsorrendben kell a feladatokat értékelni.
A szöveges feladat megszerkesztettségét, nyelvhelyességét a „kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása” kritérium keretein belül kell értékelni. A
személynevek az eredeti helyesírással és magyar helyesírással is elfogadhatók (pl. Martin Luther/Luther Márton, Jelačić/Jellasics).
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik.
A vizsgázó vázlatot készíthet, amelyet tételének kifejtésekor használhat.
A tételsorok minden vizsganapra összesen 20–22 tételt tartalmaznak. Egy-egy vizsgaidőszak minden vizsganapjára más-más szóbeli tételsor készül.

A május–júniusi vizsgaidőszakra a témakörök szerinti szóbeli tematikát az előző évihez képest legalább 30%-ban módosítani kell.
A felkészüléshez és a tételkifejtéshez vizsgázónként szükséges segédeszköz az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott,
kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz, amelyet a vizsgaszervező intézmény biztosít.
A szóbeli tételsor formai jellemzői
A tételsort a szóbeli vizsgához előírt témakörökbe rendezve kell elkészíteni.
A tétel lehet egy kisebb korszak történelmi problémájának részletezőbb bemutatása vagy egy összetettebb, illetve több történelmi korszakon átívelő
probléma áttekintő bemutatása.
A feladatok megfogalmazása is ösztönözzön a problémamegoldásra, valamint a történeti (szöveges, képi, grafikus, tárgyi stb.) források és térképek
használatára.
A szóbeli tételek három–öt feldolgozási, értelmezési szempontot jelölnek ki, és a megadott, különböző típusú források értelmezését is elvárják a
tétel kifejtésekor.
A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői
A szóbeli vizsga tématerületei:
 Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra;
 Népesség, település, életmód;
 Egyén, közösség, társadalom;
 Politikai berendezkedések a modern korban;
 Politikai intézmények, eszmék, ideológiák;
 Nemzetközi konfliktusok és együttműködés;
 Szabad témakör.
Emellett érvényesíteni kell azt, hogy a feladatok 55–65%-ban a magyar, 35–45%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódjanak, és az
összes feladat 45–55%-a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozzon.
A tételsort nem lehet előzetesen kiadni, a tételeket a vizsgázók csak a vizsgán ismerhetik meg.
Minden május–júniusi vizsgaidőszak előtt nyilvánosságra kell hozni a követelmények és a szóbeli témakörök tartalmi szerkezetének megfelelő ún.
tematikát, mely a témakörökhöz kapcsolható korszakokat és résztémákat határozza meg. A tematikában kb. 30 címet kell megfogalmazni és kiadni,
mely alapja az egyes tételek kijelölésének.
Példa:
 témakör: politikai intézmények, eszmék, ideológia,
 tematika (résztéma): a 19. sz. uralkodó eszméi,
 tétel: Elemezze a marxizmus történelemszemléletét a megadott források és ismeretei alapján!

A szóbeli vizsgarész értékelése
Értékelési szempontok
A feladat megértése
Tájékozódás térben és időben
Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása
Ismeretszerzés, források használata
Történelmi gondolkodás és történelmi ismeretek
Összesen

Legmagasabb pontszám
4 pont
6 pont
10 pont
12 pont
18 pont
50 pont

Ha a feladatmegértés 0 pont, akkor a feladat a további szempontok szerint nem értékelhető, összpontszáma is 0 pont.
A szóbeli felelet felépítettségét, világosságát, nyelvhelyességét a „kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása” kritérium keretein belül kell értékelni.

