Ókor (Érvényes: 2016. november 9-től)
1.
A későókori és koraközépkori keresztény egyházszakadások története.
2.
Mutassa be a római társadalomtörténet legfontosabb fordulópontjait a későköztársaság
korától a Nyugatrómai Birodalom bukásáig!
3.
Mutassa be az antik (görög-római) művészet legfontosabb korszakait és
jellegzetességeit!
4.
Jellemezze az ókori Egyiptom történelmét az Újbirodalom korától a Ptolemaioszok
dinasztiájáig!
5.
Mutassa be az iszlám előtti iráni birodalmak történetét a médektől a szászánidákig!
6.
Mutassa be a középkori muszlim civilizáció kibontakozását és történelmét a 7-13.
század között (a mongol hódításig)!
7.
Jellemezze az ókori Közel-Kelet művészetét!
8.
Az iszlám világ modern kori története és problémái (19-21. sz.)

Középkor
9.
A romano-barbár királyságok a koraközépkorban
10.
A társadalom változásai Nyugat-Európában a IX-XIII. században
11.
A késő középkor válságtünetei. Gazdaság és társadalom a XIV-XV. századi NyugatEurópában
12.
Szerzetesrendek, oktatás, egyetemek. Művelődés és kultúra a XII-XIII. században
13.
A keresztény magyar állam létrejötte: gazdasági, társadalmi és kulturális változások a
X-XI. században
14.
Társadalmi és politikai átalakulás Magyarországon a XIII-XIV. században
15.
Magyarország és az Oszmán Birodalom terjeszkedése: Nikápolytól Mohácsig
16.
Kultúra és művelődés Mátyás és a Jagellók korában

Koraújkor
17.
Anglia és Spanyolország rivalizációja a koraújkorban
18.
Uralkodói abszolutizmus és alkotmányos monarchia: a franciaországi és angliai
változások sajátosságai a 16-18. században
19.
A reformáció és hatása a 16-18. századi Magyarországon
20.
A Rákóczi-szabadságharc politikai, katonai és nemzetközi diplomáciai eseményei
21.
A Magyar Királyság felbomlása, a hódoltság és a török ellenes felszabadító háború
22.
Az Erdélyi Fejedelemség kialakulása és politikai, katonai szerepe a magyarországi és
európai történelemben
23.
A magyarországi Habsburg ellenes rendi mozgalmak és az ország beilleszkedése a
Habsburg Birodalomba a török kiűzését követő évszázadban
24.
Nyugat-Európa gazdasági, társadalmi és politikai változásainak sajátosságai a 16.
századtól a 18. század végéig

Jelenkori Egyetemes
25.
A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet folyamatának gazdasági, társadalom
(-és eszme) történeti összefüggései a szent szövetségi Európában
26.
Nagyhatalmi versengés az európai- és a világhegemónia megszerzéséért (Nemzetközi
kapcsolatok és konfliktusok Napóleontól Sztálinig)
27.
Integráció és globalizáció – a legnagyobb kedvezmény elvétől a tömeg-társadalomig
(Gazdasági és társadalmi változások tendenciái az 1848-as „világforradalomtól” napjainkig)
28.
Megkésettség és utolérési kényszer – Kelet-Európa történeti sajátosságai a nemzeti
újjászületés korától az Európai Unióig
29.
Szovjetizálás, sztálinizmus – nemzetiszocializmus. A politikai diktatúra világa.
30.
Életmód, mentalitás, társadalmi csoportok a 20. században. Európa nyugati és keleti
összehasonlítása.
31.
Iparosodás és agrártársadalom a 20. században nyugaton és keleten.

Jelenkori Magyar
32.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc politikai, társadalmi jelentősége.
33.
A kiegyezés. Előzmények és hatása a magyar politikai, társadalmi, gazdasági
változásokra.
34.
A trianoni békediktátum és következményei, hatása a magyar társadalomra.
35.
Magyarország második világháborús részvétele és az azt megelőző területi
visszacsatolások, 1938-1941.
36.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Kiváltó okai, „lefolyása” és a megtorlás
37.
Az I. világháború és Magyarország.
38.
A párizsi békeszerződés 1947.
39.
Magyarország „szocialista átalakítása” 1948-1953.

