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OSZKTV 2010/2011 – TÖRTÉNELEM 

Kijelölt témakörök 

A témaköröket az eredeti kerettanterv figyelembe vételével készítettük el, mivel az ún. aján-

lott kerettantervi változat a magyar szakiskolák kisebb részében került bevezetésre. 

I. (iskolai) forduló – 60 perces írásbeli 

A nemzeti múlt kiemelkedő eseményei, sorsfordulói: 

 A honfoglalás és a magyar államalapítás 

 A középkori magyar királyság virágkora 

 Az önálló magyar királyság hanyatlása és bukása, a függetlenségi harcok 

 A modern Magyarország megszületése a XIX. század folyamán 

 A polgárosodás kezdetei Magyarországon 

 Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 

 A polgárosodás kibontakozása Magyarországon 

Az egyetemes történelem kiemelkedő eseményei: 

 A polgári átalakulás kora 

 Az imperializmus kora 

 Társadalmi, művelődési és kulturális viszonyok a századfordulón Európában és ha-

zánkban 

II. (regionális) forduló – 90 perces írásbeli 

A nemzeti múlt kiemelkedő eseményei, sorsfordulói: 

 A modern Magyarország megszületése a XIX. század folyamán. 

 A polgárosodás kezdetei Magyarországon 

 Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 

 A polgárosodás kibontakozása Magyarországon 

 Társadalmi, művelődési és kulturális viszonyok a századfordulón Európában és ha-

zánkban 

 Az első világháborús vereség következményei hazánkban 

 Hazánk és a második világháború 

Az egyetemes történelem kiemelkedő eseményei: 

 A polgári átalakulás kora 

 Az imperializmus kora 

 A „boldog békeidők” 

 Az első világháború  

 Demokráciák és diktatúrák a két világháború között 

 A második világháború 

III. (országos döntő) forduló – 60 perces írásbeli és 10–15 perces szóbeli 

A nemzeti múlt kiemelkedő eseményei, sorsfordulói: 

 A modern Magyarország megszületése a XIX. század folyamán. 



 A polgárosodás kezdetei Magyarországon 

 Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 

 A polgárosodás kibontakozása Magyarországon 

 Az első világháborús vereség következményei hazánkban 

 Hazánk és a második világháború 

 A második világháború következményei hazánkban 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai és következményei 

 A Kádár-korszak 

 Társadalmi és politikai tagoltság Magyarországon 

 Állampolgári ismeretek, a magyar választási rendszer 

 Hazánk és Európa 

Az egyetemes történelem kiemelkedő eseményei: 

 A polgári átalakulás kora 

 Az imperializmus kora 

 Társadalmi, művelődési és kulturális viszonyok a századfordulón Európában és ha-

zánkban 

 A „boldog békeidők” 

 Az első világháború  

 Demokráciák és diktatúrák a két világháború között 

 A második világháború okai és következményei 

 A jelenkor és a globális problémák 

Kedves Versenyzők! 

Tisztelt Felkészítő Tanárok! 

A felkészüléséhez– tekintettel a Szakiskolai Fejlesztési Programra – az alábbi irodalmat ajánl-

juk:  

 Balázs Mátyás–Jakab György: Történelem a szakiskolák 9., illetve 10. osztálya szá-

mára, Tankönyv és munkafüzet, Konsept-H kiadó, Budapest 

Az első forduló témakörei a 9. osztályos tankönyv  anyagát fedik le. 

A regionális fordulóhoz és az országos döntőhöz javasoljuk továbbá: 

 Száray Miklós–Kaposi József: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák 10. év-

folyama számára, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest című tankönyvet. 

Használható továbbá: 

 Balla Árpád: Történelem és társadalomismeret 9., illetve 10. a szakiskolák számára, 

Korona Kiadó, Budapest 

Debrecen, 2010. október 31. 

 Rózsavölgyi Gábor 

 történelem tantárgyi bizottság 
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