
2021/2022. tanévi történelem házi vizsga tételsor 
(10. a osztály) 

 

1. Mutassa be a korai kapitalizmus gazdaságának jellemzőit a XVI-XVII. századi 

 Európában (árforradalom, mezőgazdaság átalakulása, tőkés ipar és manufaktúrák 

 kialakulása, bankok szerepe, kontinentális munkamegosztás)! 
 

2. Ismertesse a reformáció előzményeit, irányzatait, képviselőit, elterjedései területeit 

 és hatásait Európában! 

 

3. Ismertesse a reformáció irányzatait, területeit, képviselőit, elterjedési területeit, 

 kulturális hatásait, a vallási türelem megjelenését Magyarországon! 

 

4. Mutassa be az ellenreformáció és a barokk stílus megjelenését, jellemzőit 

 Európában és Magyarországon!  

 

5. Ismertesse a mohácsi csata közvetlen előzményeit, a csata menetét 

 és következményeit (kettős királyválasztás)! 

 

6. Mutassa be az ország három részre szakadásának folyamatát és a várháborúkat 

 (1541-1568)! 

 

7. Mutassa be a három részre szakadt Magyarország életét  (a három országrész 

 jellemzése és összehasonlítása területi, államszervezeti, közigazgatási, társadalmi, 

 vallási és tulajdonviszonyok alapján)! 

 

8. Mutassa be a tizenöt éves háborút és a Bocskai-szabadságharcot! 

 

9. Mutassa be Erdély aranykorát és romlását, kiemelve Bethlen Gábor 

 fejedelemségét! 

 

10. Mutassa be Zrínyi Miklós katonai és politikai tevékenységét  

 (hadvezér és politikus)! Ismertesse a Habsburg-ellenes rendi összeesküvés 

 és a Habsburg abszolutizmus létrejöttét! 

 

11. Mutassa be a török Magyarországról történő kiűzésének folyamatát!   

 Készítsen mérleget a török uralom időszakáról! 

 

12. Ismertesse a felvilágosodás eszmerendszerét (fogalma, ideje, képviselői, 

 államelmélete, vallással kialakított viszonya, a kor közgazdasági elméletei)! 

 

13. Ismertesse a brit alkotmányos monarchia kialakulását, felépítését és működését! 

 Elemezze a Jognyilatkozatot! 

 

14. Mutassa be az Amerikai Egyesült Államok létrejöttét, függetlenségi harcát, 

 államszervezetét és alkotmányát!  



15. Ismertesse Napóleon katonai és politikai tevékenységét! 

 

16. Mutassa be a Rákóczi-szabadságharc okait, céljait, fordulópontjait és a szatmári 

 békét! 

 

17. Mutassa be a XVIII. századi Magyarország benépesülését, a korabeli 

 népmozgásokat és nemzetiségeket! 

 

18. Ismertesse a felvilágosult abszolutizmus rendszerét Magyarországon! 

 Mutassa be Mária Terézia és II. József reformjait! 

 

19. Ismertesse a XIX. századi fő eszmeáramlatokat (liberalizmus, nacionalizmus, 

 konzervativizmus)! 

 

20. Mutassa be az ipari forradalom hullámait és hatásait! 

 

21. Ismertesse a reformkor alapvető kérdéseit, politikai csoportjait, pártjait 

 és a reformországgyűléseket! 

 

22. Mutassa be Széchenyi István és Kossuth Lajos politikai szerepét 

 és reformprogramját! 

 

23. Ismertesse az 1848-as pesti forradalmat és az áprilisi törvényeket! 

 

24. Mutassa be az 1848-1849-es szabadságharc főbb eseményeit 

 (harc a dinasztiával és a nemzetiségekkel, tavaszi hadjárat, Függetlenségi 

 nyilatkozat, szabadságharc leverése)! 
 


