
Történelem szóbeli tételsor 2017/18 tanév 

1) Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században (Politikai intézmények, eszmék, 

ideológiák) 

2) A hűbériség és a jobbágyság jellemzői a kora középkorban (Egyén, közösség, társadalom, 

munkaügyi ismeretek) 

3) Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége (Egyén, közösség, 

társadalom, munkaügyi ismeretek) 

4) A középkori város és a céhes ipar (Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és 

gazdasági ismeretek) 

5) A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején (Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi 

kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek) 

6) Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája (Nemzetközi konfliktusok és együttműködés) 

7) A mohácsi vész és az ország három részre szakadása, a várháborúk kora (1541-1568) 

(Nemzetközi konfliktusok és együttműködés) 

8) A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján (Politikai intézmények, 

eszmék, ideológiák) 

9) Mária Terézia és II. József reformjai (Politikai intézmények, eszmék, ideológiák) 

10) Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány 

találmánya és a gyáripar kezdetei (Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és 

gazdasági ismeretek) 

11) Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában (Népesség, település, életmód) 

12) Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege) és az első világháborút lezáró 

békerendszer (Nemzetközi konfliktusok és együttműködés) 

13) A keleti és a nyugati tömb főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői (Egyén, közösség, 

társadalom, munkaügyi ismeretek) 

14) Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-

korban (Politikai intézmények, eszmék, ideológiák) 

15) Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a megtorlás 

(Nemzetközi konfliktusok és együttműködés) 

16) A szocialista rendszer jellemzői, életmód és mindennapok a Kádár-korszakban (Népesség, 

település, életmód) 

17) Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése (Politikai berendezkedések a modern 

korban) 

18) A globális világgazdaság ellentmondásai. (Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, 

pénzügyi és gazdasági ismeretek) 

19) A politikai intézményrendszer fő elemei Magyarországon (Politikai berendezkedések a modern 

korban) 

20) A választási rendszer fő elemei Magyarországon (Politikai berendezkedések a modern korban) 

 



Sujets de baccalauréat 2017/2018 

Économie, politique économique, culture matérielle (3) 

1) La politique économique en Hongrie au XIVe siècle 

2) Les grandes découvertes et les débuts de l'économie capitaliste 

3) Les révolutions industrielles au XVIIIe-XIXe siècles 

Population, agglomération, mode de vie 

4) L'installation des Hongrois dans le bassin des Carpates et la fondation de l'État 

5) Changements économiques et sociaux à l'époque du dualisme (caractéristiques, conditions 

ethniques, question des minorités) 

6) Le socialisme au visage humain: caractéristiques du régime, du mode de vie et de la vie 

quotidienne à l'époque kádárienne 

Individu, communauté, société (4) 

7) La politique de Béla IV 

8) Le règne de  Mathias Hunyadi: ses réformes et sa politique extérieure 

9) Le despotisme éclairé: Les réformes de Marie-Thérèse et de Joseph II 

10) Conceptions progressistes à l'Époque des Réformes 

Fonctionnement des démocraties modernes (3) 

11) Le fonctionnement de la démocratie athénienne 

12) Les piliers de l'Union Européenne, ses institutions, son fonctionnement 

13) Le fonctionnement et la structure de l'État hongrois d'aujourd'hui (institutions, principaux  

acteurs politiques, la Loi Fondamentale et le système électoral) 

Institutions politiques, idées, idéologies (4) 

14) La naissance du christianisme et ses enseignements principaux 

15) Le Siècle des Lumières et l'apparition de ses idées principales dans la DDHC 

16) Les caractéristiques principaux de l'Allemagne nazie 

17) Le fonctionnement de la dictature du parti unique dans les années 50, caractéristiques de 

l'économie et la vie quotidienne sous le régime Rákosi 

Conflits et coopérations internationaux (4) 

18)  La Grande Guerre (participants, fronts principaux, caractéristiques, le diktat de paix) 

19) La participation hongroise pendant la 2e Guerre Mondiale 

20) La guerre froide: la mise en place des deux blocs et  les caractéristiques de l'opposition 

21) La révolution et la guerre d'indépendance de 1956: les causes de l'éclatement, les événements 

pricipaux et les représailles 


