2018/2019-es tanév 9. évfolyam
C, Történelem I. félév
A történelem forrásai, és a történelmi idő, időszámítás
Az első társadalmak, paleolitikum, neolitikum
A folyamvölgyi kultúrák, a sumer, akkád, egyiptomi birodalmak
Hellasz történelme: a poliszok kialakulása
Az athéni demokrácia kialakulása és működése
Spárta intézményrendszere
A görög–perzsa háborúk
A görög mitológia és művészet
Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus
Róma útja a köztársaságtól a császárságig. A köztársaság és a császárság államszervezete és intézményei
Pannónia provincia
A római hitvilág, művészet és a tudomány
A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése
A Bizánci Birodalom, a Frank Birodalom, és a Német-római Birodalom létrejötte
A nyugati és keleti kereszténység
A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában
II. félév
Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban
Az iszlám és az arab hódítás
Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése
A rendi monarchia kialakulása és jellemzői
A közép- és kelet-európai régió államai
Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése
Egyházi és világi kultúra a középkorban, a középkor művészeti stílusai
Itália, a humanizmus és a reneszánsz
A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások kora
Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla)
A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a 13. század végéig
A magyar állam létrejötte (Géza és Szent István)
Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla).
A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a 13. század végéig
A Magyar Királyság mint jelentős közép-európai hatalom, az Anjouk, Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás korában.
A magyar rendi állam és az Oszmán (Török) Birodalom párharca
Társadalmi és gazdasági változások a 14–15. század folyamán
A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei
Tankönyvek:
Irodalom 9. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Magyar nyelv 9. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Történelem 9. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
10. évf.
C, Történelem I. félév
Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik
Reformáció és katolikus megújulás
Az atlanti hatalmak (Hollandia és Anglia) felemelkedése
Nagyhatalmi küzdelmek a 17–18. században
Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kialakulása
A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések
Közép- és Kelet-Európa a 16–17. században
A tudományos világkép átalakulása
A Jagelló-kor
Az ország három részre szakadása, a várháborúk kora
A három országrész berendezkedése
A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon
Az Erdélyi Fejedelemség

A magyar rendek és a Habsburg-udvar konfliktusai
A török kiűzése Magyarországról
Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a 16–17. századi Magyarországon
A Rákóczi-szabadságharc
II. félév
A felvilágosodás, a felvilágosult abszolutizmus
Hatalmi átrendeződés a 18. századi Európában
Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya
A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása
A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rendszere
Az ipari forradalom és társadalmi hatásai
A 19. század eszméi (liberalizmus, konzervativizmus, nacionalizmus)
Magyarország a 18. században: népesség és természeti környezet: demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása.
A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Birodalomban.
A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban.
Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a 18. században.
A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai.
Az átalakuló társadalom és gazdaság a Magyar Királyságban a 19. sz. elején.
A reformeszmék kialakulása és terjedése: Széchenyi István programja.
A reformmozgalom kibontakozása. A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés. A reformkori művelődés, kultúra.
Tankönyvek:
Irodalom 10. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Magyar nyelv 10. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Történelem 10. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
11. évf.
Történelem I. félév
Nemzetállami törekvések Európában (Olaszország, Németország, a balkáni államok)
Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja és nagyhatalommá válása
Társadalmi és gazdasági változások a centrum országaiban
Az iparosodás új szakaszának hatásai (társadalom, gondolkodás, életmód, épített és természeti környezet)
A munkásság érdekképviseleti és politikai mozgalmai, szervezetei
A modern polgári állam jellemzői
Az Európán kívüli világ a 19. század második felében: gyarmati függés, a nagyhatalmak versenye a világ újrafelosztásáért
A szabadságharcot követő megtorlás és önkényuralom Magyarországon
A kiegyezés létrejötte és tartalma
A kiegyezéshez fűződő viták, a kiegyezés alternatívái
Politikai élet, társadalmi változások és gazdasági fejlődés a dualizmus korában
A nemzetiségi kérdés alakulása, a zsidó emancipáció
A dualizmus válságjelei
A tudomány és művészet a dualizmus korában
Az első világháború. Az I. világháború szakaszai. Magyarország az első világháborúban
A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra kiépülése Szovjet-Oroszországban
A versailles-i békerendszer. Új államok Közép-Európában
A háborús vereség következményei Magyarországon: az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, az őszirózsás forradalom, a
tanácsköztársaság
Az első világháborút lezáró békerendszer. A trianoni békediktátum
Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság sorsa
II. félév
Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában.
Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői
A kommunista diktatúra a Szovjetunióban
Az 1929-33-as világgazdasági válság és következményei. Az Amerikai Egyesült Államok válasza a válságra: a New Deal
A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői
Nemzetközi viszonyok a két világháború között
A konszolidáció kezdete, folyamata, jellemzői, eredményei és válsága Magyarországon. A gazdasági világválság és hatása: a
belpolitikai élet változásai az 1930-as években
A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világháború között. A revízió és politikai következményei Magyarországon
A második világháború kitörése, szakaszai és jellemzői. A holokauszt

Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fronton. Kállay Miklós miniszterelnöksége. A német megszállás és a nyilas
uralom
Felszabadulás és szovjet megszállás. Magyarország háborús veszteségei. A zsidóüldözés társadalmi, eszmei háttere és a
holokauszt Magyarországon
Tankönyv: Történelem 11. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
12. évf.
Történelem I. félév
A hidegháború kezdete. A szuperhatalmak létrejötte, az ENSZ megalakulása
A kétpólusú világ létrejötte. A szovjet tömb kialakulása és jellemzői
Demokrácia és a fogyasztói társadalom Nyugaton – diktatúra és hiánygazdaság Keleten
A gyarmati rendszer felbomlása, a Közel-Kelet problémái
A hidegháború és az enyhülés kezdete
Magyarország a II. világháború után, út a diktatúra felé
A Rákosi-korszak: a kommunista diktatúra működése, a személyi kultusz jellemzői, Rákosi gazdaságpolitikája és felemás
leváltása, az „új szakasz” politikájától a forradalomig
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A nyugati demokráciák és a szovjet tömb az enyhülés éveiben
A kis hidegháború és a szovjet rendszer válsága, a kétpólusú világ összeomlása (Németország egyesítése, a Szovjetunió és
Jugoszlávia szétesése)
Magyarország a forradalom után, megtorlások és a kádári konszolidáció, a hanyatlás kezdete a hetvenes években
Népesedési viszonyok és társadalmi változások a szocialista Magyarországon
Nemzetiségek és etnikumok Magyarországon. Magyarok a határon túl
A szocializmus válsága Magyarországon
II. félév
Az Európai Unió kialakulása és működése
Az új világrend és gondjai, a globalizáció problémái
A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban
Az Európai Unió alapelvei, intézményei, működése és problémái
A demokratikus rendszer kiépítése és működése Magyarországon, a társadalmi viszonyok alakulása
A posztszocialista régió és Magyarország problémái 1990 után
A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intézményrendszere 1990 után
A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, regionális gazdasági különbségek
Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata
A társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás problémái, a határon túli magyarság helyzete
Társadalmi ismeretek: Családformák, ifjúsági szubkultúrák, a helyi társadalom, a civil társadalom, nemzet és nemzetiség,
kulturális és etnikai kisebbségek Magyarországon
Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás
A nagy ellátórendszerek (egészségügy, társadalom-biztosítás, oktatás)
Állampolgári ismeretek: A demokrácia. Nemzet és állam. Állampolgári jogok és kötelességek
Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszere
A magyar és az európai állampolgárság legfontosabb ismérvei
A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági választások)
A politikai részvétel formái, a közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára
Pénzügyi és gazdasági kultúra: A piac, a vállalkozások, a pénzpiac. Az állam gazdasági szerepe, államháztartás és monetáris
politika
Tankönyv: Történelem 12. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

