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1. tétel 

Szóbeli témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 

Résztéma: A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői 

Tétel: A kora középkor gazdasága 

Mutassa be a kora középkori nyugat-európai mezőgazdaság átalakulását! 

Magyarázza meg a változások társadalmi és politikai hátterét is! 

Válaszában az alábbi szempontokra térjen ki: 

- A mezőgazdasági termelés formái és színterei. 

- A gazdasági fellendülés technikai, technológiai feltételei 

- A változások társadalmi és politikai háttere 

 

 

 

2. tétel 

Szóbeli témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 

Résztéma: Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi 

Zsigmond idején 

Tétel: Károly Róbert gazdasági reformjai 

Ismertesse Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb elemeit! Magyarázza meg, milyen 

összefüggés van a gazdaságpolitika és a királyi hatalom jellege között! 

Válaszában az alábbi szempontokra térjen ki: 

- A királyi kincstár bevételei, új pénzforrásai 

- A külkereskedelem fellendülése 

- Mindezek hatása a gazdasági életre és a városfejlődésre 

 

 

 

 

 

 



3. tétel 

Szóbeli témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 

Résztéma: A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

Tétel: A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

Ismertesse a nagy földrajzi felfedezések gazdasági okait 

és legfontosabb állomásait! Tárja fel, hogy a felfedezések nyomán milyen gazdasági 

változások indultak meg Nyugat- 

Európában! 

Válaszában térjen ki az alábbi szempontokra: 

-A földrajzi felfedezések okai 

-A legfontosabb felfedező utak 

- Az Újvilágból érkező termékek 

-A gazdaság átalakulása Nyugat-Európában 

-A világkereskedelem átrendeződése 

 

4, tétel 

Szóbeli témakör: Népesség, település, életmód 

Résztéma: A középkori városok 

Tétel: A középkori város 

Ismertesse a XIII. századi nyugat-európai városok kialakulásának körülményeit! 

Mutassa be a városban élők társadalmi csoportjait, tárja fel a gazdasági tevékenységük és az 

életmódjuk közötti összefüggéseket! 

 

Válaszában az alábbi szempontokra térjen ki: 

- A város külső képe, szerkezete 

- A város jogi helyzete, irányítása 

-  A lakosság társadalmi helyzete, jellemző foglalkozása 

-  A mindennapi élet jellemzői 

 

 

 

 

 



5. tétel 

Szóbeli témakör: Egyén, közösség, társadalom 

Résztéma: A demokrácia kialakulása Athénban 

Tétel: Az athéni demokrácia intézményei, működése 

Mutassa be az athéni állam működését Periklész idején! Tárja fel a demokrácia társadalmi, 

közösségi, politikai viszonyait! 

Válaszában az alábbi szempontokra térjen ki: 

- A polgári jogok tartalma 

- A polgári joggal rendelkezők köre 

- Részvétel a politikában 

- Mi a különbség a mai demokráciákhoz képest 

 

 

6. tétel 

Szóbeli témakör: Egyén, közösség, társadalom 

Résztéma: A honfoglalástól az államalapításig 

Tétel: A magyar államalapítás 

Mutassa be a Szent István által létrehozott politikai és egyházi berendezkedés jellemzőit! 

Magyarázza meg, hogy István király államszervező tevékenysége miként járult hozzá a 

magyarság beilleszkedéséhez a nyugati keresztény feudális államok sorába! 

Válaszában az alábbi szempontokra térjen ki: 

- A hatalom biztosítása 

- Az egyházszervezet kiépítése 

- A királyi vármegyerendszer kiépítése 

- A kormányzás eszközei, gazdasági alapja 

- Törvényei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. tétel 

Szóbeli témakör: Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

Résztéma: Reformáció és katolikus megújulás 

Tétel: A reformáció kialakulása és főbb irányzatai 

Mutassa be a reformáció kialakulásának és terjedésének okait! Jellemezze a főbb irányzatait! 

Tárja fel, hogyan tükrözték a polgári életérzés és életvitel megerősödését! 

Válaszában az alábbi szempontokra térjen ki: 

- A reformáció okai 

- A főbb képviselői, irányzatai, tanai 

- Terjedésének irányai 

 

8. tétel 

Szóbeli témakör: Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

Résztéma: Az Árpád-kor 

Tétel: A tatárjárás és az ország újjáépítése I. Béla idején 

Mutassa be IV. Béla tatárjárás előtti politikáját, a tatárjárás legfontosabb eseményeit! 

Hogyan változott meg IV. Béla politikája a tatárjárás után?. Miért volt súlyos csapás a 

középkori államunkra? 

Válaszában az alábbi szempontokra térjen ki: 

- A tatárjárás előzményei 

- A harci események, a muhi csata 

- A magyar és tatár harcmodor 

- Az ország újjászervezése, a királyi hatalom helyzete 

 


