
 

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

 

TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 

 
 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL 

 SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN 
 

A szóbeli vizsga menete:  

 a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési időt 

kapnak, majd önálló, összefüggő feleletet adnak az adott 

témáról 6-8 percben. A felkészüléshez csak történelmi 

atlaszt használhatnak. 

 a felelet értékelése: a tartalmi elemek mellett a 

szakkifejezések használata, a logikai felépítés kap kiemelt 

szerepet. 

 Értékelés:          100-90%: 5 

                            89-75%: 4 

                            74-60%: 3 

                            59-50%: 2 
 

 

 

A SZÓBELI VIZSGA TÉTELEI 

 

 

 

 

1. Az ókori Kelet 
 

a. Mutasd be Egyiptom létrejöttét, kultúráját, vallását! 
Válaszodban térj ki a következőkre: az egyiptomi állam létrejötte, a társadalom 

felépítése, a gazdaság, az építészet, az orvostudomány, csillagászat, írás! 

vagy 

 

b. Mutasd be Mezopotámiát! 

Válaszodban térj ki a következőkre:  

 az állam létrejötte, a gazdaság, az építészet, az orvostudomány, 

csillagászat, írás, a vallás! 



 

vagy 

c. Mutasd be India és Kína vallását, kultúráját! 

Válaszodban térj ki a következőkre:  

 a kínai és az indiai állam elhelyezkedése, a vallások, kultúra! 

 

 

 

 

2. Az ókori Hellász 

 
a. Mutasd be Spártát, a katonaállamot! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a spártai társadalomra, államszervezetre, életmódra és nevelésre. 

vagy 

b. Mutasd be Athén fénykorát és bukását! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a demokrácia kialakulása, Periklész kora, gazdaság, bukás okai. 

vagy 

c. Mutasd be a görög-perzsa háborúkat! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a háborúk okai, az első támadások, Marathon, Thermopülai, 

Szalamisz, a triérész, következmények. 

 

 

3. Az ókori Róma 

 

a. Mutasd be a pun háborúkat és annak következményét! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 az első, második, harmadik pun háborúra, és annak 

következményeire! 

vagy 

b. Mutasd be a köztársaság korabeli Rómát! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a köztársaság létrejötte, a római társadalom szerkezete, a köztársaság 

kormányzása és a külső harcokra és belviszályokra! 

 



vagy 

c. Mutasd be Augustust, és korát a Római Birodalomban! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 Augustus, a római béke, Róma aranykora! 

 

 

4. A magyar történelem kezdetei 

 

a. Mutasd be a magyar nép vándorlását, életmódját és hitvilágát!  

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a magyar népnév, a nomád gazdálkodás és életmód, a közösség 

szervezete, az őshaza, Levédia és a hitvilág! 

vagy 

 

b. Mutasd be a honfoglalást! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 Etelköz, a honfoglalás előzményei, a honfoglalás, milyenek voltak a 

magyarok! 

 

 

 

 

 

5. A középkori Európa 

 

a. Mutasd be a gazdaság változásait a IX-XI. században! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a mezőgazdaság változásai: talajváltó, nyomásos gazdálkodás, 

fogatolási mód, jobbágyi terhek! 

vagy  

 

b. Mutasd be a középkori város kialakulását, lakóit, a céheket és a 

kereskedelmet! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 



 hol jöttek létre a városok, kik a polgárok, mik a céhek és hol jöttek 

létre kereskedelmi útvonalak Európában! 

 

 

6. Magyarország az Árpádok idején 

 

a. Mutasd be Szent István államalapító tevékenységét! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a királyság megalapítása, a vármegye szervezése, az egyház 

létrehozása és a trónutódlás kérdése! 

vagy 

b. Mutasd be Szent László és Könyves Kálmán tevékenységét! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 László háborúi, törvényei, Kálmán törvényei! 

vagy 

d. Mutasd be II. András és IV. Béla tevékenységét! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 az Aranybulla törvényei, a tatárjárás és következményei! 

 

 

 

7. A vegyesházi királyok kora 

 

a. Mutasd be Károly Róbert és Nagy Lajos király korát! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 Károly Róbert hatalomra kerülése, gazdasága, Nagy Lajos háborúi, az 

1351. évi törvényei! 

vagy 

b. Mutasd be Hunyadi János hadjáratait, kormányzóságát és Mátyás 

uralkodását! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 Hunyadi János származása, harcai a török ellen, kormányzósága, 

illetve Mátyás hatalomra kerülése, hadserege, az ország irányítása! 

 

 



 

8. Az újkor kezdete 

 

a. Mutasd be a nagy földrajzi felfedezéseket és az amerikai indián kultúrák 

hagyományait! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a felfedezések okai, a spanyol és a portugál felfedezések és a maja, az 

azték és az inka kultúra legfontosabb jellemzői! 

vagy 

b. Mutasd a reformáció kialakulását, irányzatait, illetve az ellenreformációt! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 Luther tevékenysége, Kálvin János, az egyház szakadása és az 

ellenreformáció. 

 

 

9. Magyarország az újkor kezdetén 

 

a. Mutasd be a várháborúk korát a három részre szakadt országban! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 török hadjáratok, Eger ostroma, várépítészet megújulása! 

vagy 

b. Mutasd be az Erdélyi fejedelemség létrejöttét, annak aranykorát, Erdély 

sajátos vallási és etnikai összetételét! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 A fejedelemség létrejötte, Bethlen, Rákóczi, a népesség és a vallás 

kérdése! 

 

10. A polgári átalakulás kora 

 

a. Mutasd be az USA függetlenségi háborúját és a kialakulását! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a háború okai, a legfontosabb háborús események, az USA 

államszervezete! 

 

 

 



vagy 

b. Napóleon hatalmát ismertesd! 

 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 Napóleon hatalomra kerülése, háborúi és kudarca! 

vagy 

c. Ismertesd az első ipari forradalom kialakulását, folyamatát és 

következményeit! 

 Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a gőz forradalma, közlekedés, szállítás városiasodás, gyárak, 

demográfiai változások! 

 

 

11. Magyarország a XVIII-XIX. században 

 

a. Mutasd be Mária Terézia és II. József uralkodásának legfontosabb 

eseményeit! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a királynő és a rendek ellentéte, vámrendelet, jobbágyrendelet, 

felvilágosodás, József kormányzati módszere, rendeletei 

vagy 

 

b. Mutasd be Széchenyi és Kossuth tevékenységét, hasonlítsd össze 

tevékenységüket! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 Széchenyi családi háttere, reformprogramja, gyakorlati alkotásai, 

hatása, Kossuth programja, a sajtó szerepe 

vagy 

c. Mutasd be a pesti forradalmat és az 1848-49-es szabadságharc 

legfontosabb eseményeit! 

Válaszodban térj ki a következőkre:  

 a pesti forradalom, az áprilisi törvények, a Batthyány-kormány, 

tavaszi hadjárat, függetlenségi nyilatkozat, a szabadságharc leverése 

 

 

 

 

 

 



12. A nemzetállamok kora és az első világháború 

 

a. Mutasd be az olasz és a német nemzetállam létrejöttét! 

Válaszodban térj ki a következőkre:  

 Itália- háború az osztrákok ellen, az olasz királyság létrejötte, 

Poroszország megerősödése, porosz-osztrák háború, francia háború 

vagy 

 

b. Mutasd be az első világháború kitörésének okait, a háború frontjait, 

jellegét és fegyvereit! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a háború előzményei, okai, erőviszonyok, haditervek, jellege, 

győztesek és vesztesek 

 

13.  Magyarország a dualizmus korában és az első világháború után 

 

a. Mutasd be a kiegyezést és az Osztrák-Magyar Monarchia működését! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 út a kiegyezéshez, a kiegyezés tartalma és értékelése, a rendszer 

kiépítése, a korszak jelentős miniszterelnökei, a válságtünetek 

vagy 

b. Mutasd be Horthy hatalomra kerülését, a trianoni békét és 

következményeit! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 zűrzavaros hónapok, Horthy hatalomátvétele, a kormányzói poszt, a 

békekonferencia, a békeszerződés és következményei 

 

14. Földünk a két világháború között 

 

a. Mutasd be a sztálinizmus jellegét és gazdaságát! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 



 a Szovjetunió létrejötte, Sztálin önkényuralma, tervgazdálkodás 

bevezetése, mezőgazdaság kollektivizálása, Gulag 

vagy  

 

b. Mutasd be a nácizmust, és ideológiáját! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a nácizmus alappillérei, Hitler hatalomra jutása, a náci diktatúra, a 

náci propaganda 

vagy 

 

c. Mutasd be a gazdasági világválság folyamatát és következményeit! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a válság kezdete és elmélyülése, az ördögi kör, a gazdasági válság 

leküzdésének módszerei, Roosevelt és a New Deal, a válság 

következményei Európában 

 

 

 

15. A második világháború és a két pólusú világ 

 

 

a. Ismertesd a második világháború legfontosabb eseményeit és a 

fordulópontokat! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a háború kezdete, Szovjetunió háborúja, Németország nyugati 

háborúja, a Szovjetunió ellen, fordulatok a hadszíntéren, a második 

front megnyitása, a szövetségesek győzelme 

vagy 

b. Mutasd be a hidegháború legfontosabb eseményeit! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a kétpólusú világ kialakulása, Németország kettészakadása, NATO, a 

forró hidegháború, a berlini fal, a kubai rakétaválság, az enyhülés, a 

kis hidegháború 

vagy 

c. Mutasd be Magyarország részvételét a második világháborúban! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 a területi revíziós sikerek, Teleki Pál, belépés a háborúba, 2. magyar 

hadsereg és katasztrófája, német megszállás, kiugrás, nyilas hatalom, 

újabb megszállás 



vagy 

d. Mutasd be a Rákosi –rendszert és ellentmondásait! 

Válaszodban térj ki a következőkre: 

 az egypártrendszer kialakítása, a pártállam, a tervgazdálkodás, a 

parasztság sorsa, tömegterror, személyi kultusz 

 

 

 


