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A vizsga módja: szóbeli
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5. évfolyam








Egyetemes történelem
Tudja megkülönböztetni a történelem
forrásait és példákat mondani eszköz és
szerszám kategóriában.
Legyen képes néhány mondatban
bemutatni az ősember életét.
Ismerje fel térképen az ókori kelet
államait és tudjon példát mondani
találmányaikra.
Képről tudja megkülönböztetni a görög
és római isteneket, császárokat.
Ismerje a két görög városállam
hasonlóságait és különbségeit.
Fel tudja sorolni Hazánk római kori
településeit.
A görög-perzsa és római-pun háborúk
eseménytörténete.





Magyar történelem
Tudja felsorolni az ősmagyarok
vándorlási útvonalát, a kalandozások
legfontosabb jellemzőit.
Minden király legfontosabb
intézkedéseit ismerje.
Időrendi sorrendbe tudja helyezni a
tanult királyokat
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Egyetemes történelem
Amerika történelmének ismerete az
USA megalakulásáig.
Angol polgárháború eseménytörténete
Fro. jellemzői a napkirály uralkodása
alatt
Felvilágosodás jellemzői
Francia forradalom
eseménytörténetének ismerete
Napóleon uralkodása, háborúi











Magyar történelem
Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi
Zsigmond, Mátyás uralkodásának
jellemzői
Időrendi sorrendbe tudja helyezni a
tanult királyokat.
Hunyadi János török ellenes
hadjáratainak bemutatása.
A két és három részre szakadt ország
jellemzői.
Török és habsburg ellenes küzdelmek
csoportosítása.
Rákóczi szabadságharc
eseménytörténete
Mária Terézia és II. József
uralkodásának összehasonlítása
A reformkor jellemzői és alakjainak
bemutatása
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc eseménytörténete,
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Egyetemes történelem
Német és olasz egység
Amerikai polgárháború
Ipari forradalom
Az első világháború előzményei, menete
és következményei
Nagy gazdasági világválság
Európai diktatúrák összehasonlítása
A második világháború előzményei,
menete, következményei
Holocaust
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Magyar történelem
Dualizmus jellemzői
A kiegyezés
Részvétel az első világháborúban
Ország története a Horthy korszak előtt
A Horthy korszak miniszterelnökei
Részvétel a második világháborúban.
Magyar holocaust
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Egyetemes történelem
A hidegháború kialakulása és jellemzői.
Európai unió megalakulásának és
bővülésének története
Szovjetunió felbomlásának okai
Németország egységesülésének
folyamata
Példák a 2o. századi háborúkra.
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Magyar történelem
Magyarország 1945-47
Rákosi és Kádár korszak
összehasonlítása
1956-os forradalom eseménytörténete
Határon túli magyarság története.
Rendszerváltás folyamata
Magyar alkotmány
Gyermeki jogok
Parlamentáris demokrácia jellemzői
A mai országgyűlés működése
A pénz szerepe

