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Bevezető
A történelem a központi érettségin választható
tantárgy.
A központi érettségi történelem vizsgakatalógusa a
vizsga alapdokumentuma a 2011/2012-es tanévben,
s egyértelműen meghatározza az érettségi vizsga
tartalmát, a vizsga menetét.
A katalógus tartalmazza az összes szükséges
információt és részletes magyarázatot a vizsga
menetéről és tartalmáról. Segítségével egyértelműen
meghatározottak a vizsgán a vizsgázóval szembeni
elvárások.
A vizsgakatalógus megegyezik az engedélyezett
gimnáziumi Történelem Tantervvel és programmal.
A vizsgakatalógus a következő fejezeteket tartalmazza:
1. A vizsga tananyagát
2. Oktatási célokat
3. A vizsga szerkezetét
4. A vizsga technikai leírását
5. A pontozás leírását
6. Példákat részletes magyarázattal
7. A vizsgára való felkészülést.
Az olvasó az első és második fejezetekben
megtalálhatja a választ a kérdésre, miből áll a vizsga.
Az első fejezet a vizsgához szükséges tartalmakat
sorolja fel.
A második fejezet a résztvevő számára fontos
tudásanyagról és annak számonkéréséről tájékoztat.
A harmadik, negyedik és ötödik fejezetben válaszok
találhatók a vizsga folyamatának módszereiről,
szerkezetéről és formájáról, a feladatok típusairól, a
1 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közlönye, Külön kiadás 2.
szám, Školske novine, Zagreb, 1995. augusztus 1.
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lebonyolítás módszereiről és az egyes feladatok,
egységek pontozásáról.
A hatodik fejezet feladatokat és részletes magyarázatot
tartalmaz.
A hetedik fejezet a vizsgára való felkészülés kérdéseivel
foglalkozik.

1. A vizsga tananyaga
A történelem vizsga, a vizsgázó szükséges szintű
tudását és kompetenciáját méri az általános és
nemzeti történelem ismeretének mentén.
A vizsgázótól elvárt:
• az általános történelmi terminológia, események,
jelenségek és folyamatok ismerete,
• a következők megértése:
– ok-okozati kapcsolatok (a történelmi események,
jelenségek és folyamatok okainak és
következményeinek megkülönböztetése és
csoportosítása)
– történelmi események, jelenségek és folyamatok
sorozatai
– történelmi változások és folytonosságok
– illusztratív anyagok és szövegek elemzésének
történelmi forrása
– történelmi térképek, időrendi és statisztikai táblák
értelmezése.
A vizsgán a kérdések az általános és nemzeti
történelem témakörére irányulnak az őskortól
napjainkig, melyek a vizsgán 4 fejezetre tagoltak:


A tananyag tartalmi értését a vizsga a történelmi térképek
és források alkalmazásával méri. A Vizsgára való felkészülés
fejezetében * vannak jelölve azok a tartalmak, melyek a
történelmi térkép segítségével ellenőrizhetők, ** pedig
azok a tartalmak, melyek történelmi források alkalmazásával
ellenőrizhetők.
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1. Bevezetés a történelembe, őskor és ókor
2. Középkor és újkor a XVIII. század elejéig
3. Újkor a XVIII. és XIX. században
4. A XX. és XXI. Század világa.

2. Oktatási célok
Ebben a fejezetben minden területre megtalálhatóak
az oktatási célok, a konkrét leírása a tudnivalóknak, mit
kell tudni, megérteni és végrehajtani az eredményes
vizsgázáshoz.
2.1. Bevezetés a történelembe, őskor és ókor
2.1.1. TÖRTÉNELEM, MINT TUDOMÁNY
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– használni a történelmi terminológiát
– történelem, mint tudomány fejlődésének leírását.
2.1.2. ŐSKOR ÉS AZ ÁTMENET KORA
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– a korszak jellemzőinek leírása
– az emberek életkörülményeinek bemutatása.
2.1.3. AZ ÓKOR FEJLETT KELETI KULTURÁI ÉS
CIVILIZÁCIÓI
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– meghatározni a tér-idő változatokat
– a földrajzi jellemzők és a gazdasági szerkezet leírása
– társadalmi-jogi rendszer értelmezése
– az állami és intézményi hatalom bemutatása
– vallási élet bemutatása és összehasonlítása
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– a kultúra, tudomány és művészet érdemeinek
bemutatása
– vándorlások és viszályok bemutatása.
2.1.4. Ókori VILÁG
2.1.4.1. Antik (Ókori) Görögország korszaka
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– az égei világ bemutatása
– a politikai, gazdasági és társadalmi élet
különbségeinek és azonosságainak bemutatása
– azonosságok és eltérések a háborúk szemszögéből
– ismertetni a görög hagyatékot, mint az emberiség
örökségét.
2.1.4.2. Antik (Ókori) Róma korszaka
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– a római civilizáció származásának ismertetése.
• Római Köztársaság idején:
– a katonaság szerkezetének és hódításainak
bemutatása
– a hatalom szerkezetének, társadalmi-politikai
kapcsolatainak és ellentéteinek bemutatása.
• Császárság korában:
– ismertetni a hódítási és védelmi politikát, illetve
annak következményeit
– bemutatni a politikai és társadalmi kapcsolatokat
– bemutatni a bizonytalanság, a hasadás és a bukás
korszakát
– ismertetni az emberiség római hagyatékát.
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2.1.4.3. A kereszténység kezdetének korszaka
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– ismertetni Jézus Krisztus által betöltött szerepet és
halála utáni időszakot.
2.1.4.4. Antik kor Horvátország területén
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– ismertetni a görögök nyomainak hatását a horvát
területeken
– ismertetni a rómaiak jelenlétének hatásait a horvát
területeken.
2.2. Középkor és újkor a XVIII. század kezdetéig
2.2.1. KÖZÉPKOR KORAI SZAKASZA (V. – XI. sz.)
EURÓPA, FÖLDKÖZITENGER ÉS A KÖZEL-KELET
TERÜLETEIN
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– a népek vándorlásának ismertetése
– a korai középkor nagy városállamai és
berendezkedésük ismertetése
– a társadalmi berendezkedés ismertetése
– a vallás szerepe, az egyház és az állam kapcsolata
– kulturális értékek bemutatása.
2.2.2. KÖZÉPKOR KORAI SZAKASZA (VII. – XII. sz.)
HORVÁTORSZÁG TERÜLETÉN
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– ismertetni a horvát nemzet keresztény vallásra való
áttérésének folyamatát
– bemutatni a horvát fejedelemség időszakát
– ismertetni a Horvát Királyság időszakát
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– bemutatni a korai középkor horvát kultúrájának
gazdagságát és sokszínűségét.
2.2.3. EURÓPA FELLENDÜLÉSÉNEK IDŐSZAKA
(XII. – XV. sz.)
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– felvázolni a társadalom és gazdaság jellemzőit a
fejlett- és késő középkor idején
– ismertetni az európai államok megerősödésének
szakaszát
– leírni a különböző civilizációk találkozását
– értelmezni a vallás és az egyház szerepét
– bemutatni a tudományos és a művészeti értékeket.
2.2.4. A FEJLETT ÉS A KÉSŐI KÖZÉPKOR IDŐSZAKA
(XII. – XVI. sz.) HORVÁTORSZÁG TERÜLETÉN
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– értelmezni az államjogi helyzetet
– leírni a társadalmi kapcsolatrendszert
– ismertetni a középkori Bosznia fejlődését
– bemutatni a kulturális örökséget
– felvázolni a török fenyegetés kezdetét.
2.2.5. AZ ÚJKOR IDŐSZAKA
(XVI. – XVIII. sz.) A VILÁGBAN ÉS EURÓPÁBAN
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– bemutatni a tengerentúli világot
– ismertetni a nagy földrajzi felfedezéseket
– értelmezni a humanizmust és a reneszánszt
– megmagyarázni a protestáns reformokat és a
katolikus vallás újjáépítését
– értelmezni az európai egyeduralom uralkodóit
– ismerteti az első népi forradalmakat.
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2.2.6. AZ ÚJKOR IDŐSZAKA (XVI. − XVII. sz.) HORVÁTORSZÁG TERÜLETÉN
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– ismertetni az oszmánok elleni horvát védelmet
– értelmezni a horvát Habsburg kapcsolatokat
– bemutatni a török és a velencei uralom alatt lévő
horvát területeket
– bemutatni a kulturális értékeket.
2.3. Újkor a XVIII. és XIX. században
2.3.1. A XVIII. SZÁZAD SZAKASZA – „ÉSSZERÜSÉG
SZÁZADA” EURÓPÁBAN ÉS A VILÁGON
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– ismertetni az első ipari forradalmat
– bemutatni Nagy-Britannia és Franciaország
fejlődésének jellemzőit
– jellemezni a felvilágosult abszolutizmust
– leírni az Amerikai Egyesül Államok kialakulását
– bemutatni az Oszmán Birodalom és Bosznia
Hercegovina fejlődésének jellemvonásait az Oszmán
fennhatóság alatt.
2.3.2. A XVIII. SZÁZAD IDŐSZAKA HORVÁTORSZÁG
TERÜLETÉN
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– felsorolni a felszabadító háborúkat
– ismertetni Horvátország fejlődését a felvilágosodás
korában
– bemutatni Dalmácia, Isztria és Dubrovnik politikai és
gazdasági helyzetét
– ismertetni a tudományos és kulturális értékeket.
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2.3.3. A FELVILÁGOSULT TÁRSADALOM KORSZAKA
A XIX. SZÁZAD KÖZEPÉIG
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– ismertetni a Francia forradalmat
– bemutatni Napóleon korszakát
– ismertetni az Európa és a világ fejlődését a Bécsi
kongresszust követően
– bemutatni az Oszmán Birodalom helyzetét a XIX.
század első felében.
2.3.4. A XIX. SZÁZAD SZAKASZA HORVÁTORSZÁG
TERÜLETÉN
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– bemutatni Horvátország területét Napóleon
korában
– értelmezni a nemzeti hovatartozás élénkülésének
kezdetét és a nemzeti integráció törekvését
– ismertetni az 1848/1849. forradalmat
– értelmezni Bécs és Pest kapcsolatát
– jellemezni a társadalom fejlődését
– ismertetni a horvát emigrációt.
2.3.5. A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK
IDŐSZAKA EURÓPABAN ÉS A VILÁGBAN
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– ismertetni a második ipari forradalmat
– ismertetni az imperializmust
– bemutatni az imperializmus ideológiai-társadalmi
kapcsolatait.
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2.4. A XX. és XXI. Század világa
2.4.1. A XX. SZÁZAD KEZDETÉTŐL AZ I. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– jellemezni a feszültség korszakát
– ismertetni az I. világháborút.
2.4.2. A XX. SZÁZAD KEZDETÉTŐL 1918-IG HORVÁTORSZÁG TERÜLETÉN
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– jellemezni a XX. század eleji politikai helyzetet
Horvátországban
– felvázolni az I. világháborúban Horvátország
katonapolitikai helyzetét.
2.4.3. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAK
HORVÁTORSZÁG TERÜLETÉN
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– bemutatni Horvátország helyzetét a SzHSz
Királyságban
– bemutatni Horvátország helyzetét a Jugoszláv
Királyságban
– ismertetni a tudományos és kulturális értékeket
Horvátországban a XX. század első felében.
2.4.4. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAK
EURÓPÁBAN ÉS A VILÁGBAN
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– felvázolni a társadalmi-politikai viszonyokat
Versailles és a nagy gazdasági válság időszaka között
– felvázolni a társadalmi-politikai viszonyokat a nagy
gazdasági válságtól a II. világháború kezdetéig
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– ismertetni a kulturális, a tudományos, a sport és a
művészeti értékeket, valamint a mindennapi életet.
2.4.5. A II. VILÁGHÁBORÚ IDŐSZAKA
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– a hadi események jellemzésére
– ismertetni a hadi diplomácia szerepét
– a háború borzalmainak ismertetése.
2.4.6. A II. VILÁGHÁBORÚ IDŐSZAKA HORVÁTORSZÁGBAN
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– jellemezni a katonapolitikai helyzetet
– ismertetni a független horvát állam időszakát
– bemutatni a jugoszláv föderáció létrejöttét
– bemutatni a háború végének szakaszát és azt követő
időszakot.
2.4.7. A II. VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐ IDŐSZAK
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– értelmezni a háborút követő kapcsolatokat
– ismertetni a „Hideg háború“-t
– bemutatni a „vasfüggöny“ lebontásának korát.
2.4.8. A II. VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐ IDŐSZAK
HORVÁTORSZÁG TERÜLETÉN
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– bemutatni Horvátország helyzetét a Jugoszláv
Szövetségi Népköztársaságban (1945. – 1963.)
– bemutatni Horvátország helyzetét a Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaságban
(1963. – 1991.).
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10
2.4.9. NAPJAINK VILÁGA
A vizsgázónak tudnia, illetve képesnek kell lennie:
– ismertetni az EU integrációs folyamatokat
– bemutatni napjaink világának időszerű gondjait
– ismertetni a tudomány, a kultúra, a sport és a
mindennapi életet
– bemutatni az önálló és független Horvát
Köztársaság korát.

3. A vizsga szerkezete
Történelemből a vizsga két részből áll.
A vizsga első része az alapvető történelmi
terminológiára, eseményekre, jelenségekre és
folyamatokra irányul.
A vizsga első részének szerkezetét az 1. számú táblázat
tartalmazza.
Táblázat 1.: A vizsga első részének szerkezete
TANTERÜLET
1. Bevezetés a
történelembe,
őskor és ókor
2. Középkor
és újkor a
XVIII. század
kezdetéig
3. Újkor a XVIII. és
XIX. században
4. A XX. és XXI.
század világa
ÖSSZESEN
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TÖBBVÁLASZTÓS RÖVIDVÁLASZÚ
ÖSSZESEN
KÉRDÉSEK
KÉRDÉSEK
5

7

12

5

7

12

5

7

12

5

7

12

20

28

48

A vizsga második része az ok-okozati
kapcsolatok megértésén alapul (a történelmi
események, jelenségek és folyamatok okainak
és következményeinek megkülönböztetése és
csoportosítása).
A vizsga második részének szerkezetét az 2. számú
táblázat tartalmazza.
Táblázat 2.: A vizsga második részének szerkezete
TANTERÜLET

1. Bevezetés a
történelembe,
őskor és ókor
2. Középkor és
újkor a XVIII.
kezdetéig
3. Újkor a XVIII.
és a XIX.
században

TÖBBVÁLASZTÓS ÖSSZEKÖTŐS
FELADATOK*
KÉRDÉSEK

RÖVIDVÁLASZÚ
KÉRDÉSEK
ÖSSZESEN
(bevezető
tartalommal)**

5

1

2

8

5

1

2

8

5

1

2

8

4. A XX. és XXI.
század világa

5

1

2

8

ÖSSZESEN

20

4

8

32

*Többválasztós feladatoknál a vizsga második felében
a kronológiai ismeretre kérdez.
**Minden csoportnál két feladat kapcsolatos egy közös
kiinduló feladatanyaghoz (szöveg, kép, történelmi
térkép, történelmi forrás, illusztráció vagy fénykép).
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SZESEN

s

8

8

8

8
32

4. A vizsga technikai leírása

5. A pontozás leírása

4.1. A vizsga időtartama
A történelem vizsga írásbeli, ami összesen 120 percet
tart megszakítás nélkül.
A pontos órarend a Központi érettségi útmutatójában
jelenik meg és a Vizsgaközpont hálózati oldalán (www.
ncvvo.hr).

A vizsga összpontszáma 100.

4.2. A vizsga menete és válaszadás módja
A vizsgázók borítékban kapják meg a vizsgaanyagot,
melyben a vizsgafüzet, vázlatlap és válaszadó lap
található.
A vizsgázóknak figyelmesen kell elolvasni az
utasításokat és azokat követni a vizsga alatt.
Minden feladattípushoz tartozik egy megoldási
útmutató. Az utasítások figyelmes elolvasása fontos
mivel azok tartalmazzák a helyes válaszok
bejelölésének módját.
A zárt típusú feladatokat (többválasztásos és
összekötős kérdések) a vizsgázók a felkínált válaszok
közül a helyes válasz megjelölésével végzik a választ
jelölő betű X-el való ellátásával. Ha a vizsgázó több
válasz is bejelöl, mint amennyit a feladatban említenek
a válasza 0 (nulla) pontot ér, attól függetlenül, hogy a
pontos választ is megjelölte.
A nyitott típusú feladatokat (rövidválaszú kérdések,
szövegpótlós kérdések) a vizsgázók a pontos válasz
beírásával végzik az utasításban meghatározott
helyen.
4.3. Felszerelés
A történelem vizsga közben kék vagy fekete golyóstoll
használható.
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5.1. A vizsga első részének pontozása
A vizsga első része 20 feladat többválasztásos és 28
rövidválaszú feladatot tartalmaz.
Minden helyesen válasz a többválasztós feladatoknál,
illetve a rövidválaszú feladatokban a helyese válasz 1
pontot eredményez.
Helyesen megoldott első vizsgarész a vizsgázónak
maximum 48 pontot eredményezhet.
5.2. A vizsga második részének pontozása
A vizsga második része 20 többválasztásos, 4
összekötős és 8 rövidválaszú feladatot tartalmaz.
Minden helyes válasz a többválasztós feladatoknál 1
pontot eredményez.
Minden helyes válasz az összekötős feladatokban 1
pontot, a teljesen megoldott pontos feladat 4 pontot
ér.
A rövidválaszú feladatoknál (bevezető tartalommal)
minden helyes felelet 1 pontot, míg a teljes feladat
helyes megoldása 2 pontot eredményez.
Helyesen megoldott második vizsgarész a vizsgázónak
maximum 52 pontot eredményezhet.

6. Példák részletes magyarázattal
Ez a fejezet példákat tartalmaz. Minden példához
részletes leírás és a kérdés típusának magyarázata
tartozik, az oktatási célok, amit a feladat ellenőriz,
valamint a pontos válasz és a pontozás módja.
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6.1. Az első vizsgaegység feladatai
6.1.1. Többválasztós kérdések példája
A többválasztós kérdés utasításból (tartalmazza a
megoldás módját és a leírás közös minden ilyen típusú
feladatra, amelyek követik egymást), alapból (ahol a
feladat adott) és négy felkínált válaszból áll, amelyek
közül 1 pontos.
A következő feladatban a négy felkínált válasz
közül egyet kell bejelölni. A választ X jellel kell
jelölni és átírni a válaszadó lapra.
Melyik egyházi rend, a dominikánus mellett,
jelent meg az eretnek mozgalmak terjedésének
következményeként?
A. Benediktai
B. ferencesi
C. jezsuita
D. kapucinusi
HELYES VÁLASZ: B
OKTATÁSI CÉL: megmagyarázni az Egyház és a vallás
szerepét a középkorban
PONTOZÁS:
1 pont – helyes válasz
0 pont – helytelen válasz vagy több válasz bejelölése
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6.1.2. Rövidválaszú kérdés példája
A rövidválaszú kérdés utasításból (tartalmazza a
megoldás módját és a leírás közös minden ilyen
típusú feladatra, amelyek követik egymást) és alapból
(kérdésekből) áll, melyekre a vizsgázó válaszol
A következő feladatban válaszolni kell a feltett
kérdésre egy mondatban vagy egy szóval.
A választ a megfelelő helyre kell írni a
vizsgafüzetben.
Nem szabad a pontozás helyére írni.
Ki a leghíresebb horvát tudós a XVIII. században?
(Feltüntetni a nevét és vezetéknevét)
__________________________________________
HELYES VÁLASZ: Ruđer Bošković
OKTATÁSI CÉL: ismertetni a kultúra és tudomány
kiterjedését
PONTOZÁS:
1 pont – helyes válasz
0 pont – nincs válasz vagy a válasz helytelen
6.2. Az első vizsgaegység feladatai
6.2.1. Többválasztós kérdések példája
A többválasztós feladatoknál a második vizsgarészben
meghatározott dátumok, fogalmak vagy események
sorrendjére kérdez rá. A vizsgázónak négy felelet
van felkínálva, melyek különböző idő, fogalom vagy
esemény sorrendiséget tartalmaznak, mely válaszok
közül csak az egyik helyes.
A következő feladatban a következő négy
felajánlott válasz közül ki kell választani egyet.
A választ X jellel kell jelölni és átírni a válaszadó
lapra.
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Melyik a helyes sorrend a Francia forradalom
eseményeinél?
A. Az emberi és állampolgárok jogok Dekrétumának
megjelenése  Jakobinusi diktatúra bevezetése 
Bastille lerohanása  Direktórium bevezetése
B. Bastille lerohanása  Az emberi és állampolgárok
jogok Dekrétumának megjelenése  Jakobinusi
diktatúra bevezetése  Direktórium bevezetése
C. Jakobinusi diktatúra bevezetése  Direktórium
bevezetése  Bastille lerohanása  Az emberi és
állampolgárok jogok Dekrétumának megjelenése
D. Direktórium bevezetése  Bastille lerohanása 
Az emberi és állampolgárok jogok Dekrétumának
megjelenése  Jakobinusi diktatúra bevezetése
HELYES VÁLASZ: B
OKTATÁSI CÉL: ismertetni a Francia forradalmat
PONTOZÁS:
1 pont – helyes válasz
0 pont – helytelen válasz vagy több válasz bejelölése
6.2.2. Összekötős kérdések példája
A összekötős kérdés utasításból (tartalmazza a
megoldás módját és a leírás közös minden ilyen
típusú feladatra, amelyek követik egymást), alapból
(kérdésből), négy kérdés mezőből és hat válasz
mezőből áll.
A következő feladatban a négy sorszámozott
kérdés mezőhöz ki kell választani a megfelelő
betűkkel ellátott válaszmezőt. A válaszokat X jellel
kell jelölni és átírni a válaszadó lapra.
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Válasszátok ki a fogalmak megfelelő értelmezését.
1. helyesbítés
2. alkotmány
3. államszövetség
4. Kongresszus

A. fegyveres felkelés egy ország határain
belül
B. alkotmány, törvény vagy rendelet
kiegészítése vagy módosítása
C. független államok szövetsége
D. egy ország területe felett uralkodó
idegen hatalom
E. egy állam legfőbb és alapvető
törvénye
F. törvényhozó hatalom

HELYES VÁLASZOK: 1. B, 2. E, 3. C, 4. F
OKTATÁSI CÉL: ismertetni az Amerikai Egyesült
Államok kialakulását
PONTOZÁS:
4 pont – mindegyik válasz helyes
3 pont – három helyes válasz
2 pont – két helyes válasz
1 pont – egy helyes válasz
0 pont – minden válasz helytelen vagy több válasz
megjelölése minden kérdésmezőhöz
6.2.3 Rövidválaszú kérdések példája
A rövidválaszú feladatok utasításból (tartalmazza
a megoldás módját és a leírás közös minden ilyen
típusú feladatra, amelyek követik egymást) és alapból
(leggyakrabban kérdésből) áll, amelyben meg van,
adva mit kell a vizsgázónak válaszolnia.
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Figyelmesen olvassátok el a következő történeti
okmányt.
A következő feladatban válaszoljatok a feltett
kérdésre.
A válasz a vizsgafüzetbe kell írni a megfelelő
helyre.
„Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Én, Kulin bosnyák bán, megesküszöm neked, Krvas
Fejedelemnek, és minden dubrovniki lakósnak,
hogy őszinte barátotok leszek most és mindörökké,
a béke és a hit megtartásának híve életem végéig
kísérjen. Minden dubrovniki, aki az országom
területén sétál, kereskedik, bárhol is tartózkodik
vagy bárhova is tart, tiszta szívemből és hitemmel
érte kiállok, hacsak saját akaratából meg nem
ajándékoz. És hogy a vámszedőim ne jelentsenek
számukra fenyegetést; míg nálam tartózkodnak a
legjobb tudásom szerint tanácsokkal és segítséggel
látom el őket, úgy ahogy saját magam is, bármiféle
gonosz hátsó szándék nélkül. Ebben tartson meg az
Isten és a szent evangélium. Én Rodije, írtam e báni
levelet Krisztus születésétől...nyarában, augusztusi
hónap huszonkilencedik napján, Keresztelő János
lefejezésekor.“
1. Mit hagyott jóvá Kulin bán a dubrovniki
kereskedőknek?
_____________________________________________
2. A középkor melyik idejéből származik az okmány?
_____________________________________________
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HELYES VÁLASZOK:
1. szabad kereskedelmet
2. XII. század
OKTATÉSI CÉL: ismertetni Bosznia középkori
fejlődését
PONTOZÁS:
2 pont – két helyes válasz
1 pont – egy helyes válasz
0 pont – minden válasz helytelen vagy hiányzó válasz
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7. A vizsgára való felkészülés
A központi érettségin a történelem magába foglalja
mindazon témaköröket, melyeket a folyamatos
tanulás során a gimnázium negyedik évének
végéig feldolgoznak. A vizsgára való felkészülés
irodalomjegyzéke magába foglal minden olyan
szakirodalmat, amit a Tudományos, Oktatási és Sport
Minisztérium által előírt és ajánlott volt az elmúlt négy
év során.
Minden kérdéskör területhez felsorolt irodalmi
forrás a vizsgázónak alkalmas alapul szolgálhat a
megszerzett tudásanyagának ellenőrzéséhez. A

POVIJEST 2012 mad.indd 15

következő szövegtörzs felsorolja és csoportosítja
minden kérdéskör területéhez tartozó irodalmi forrást,
mely a vizsgázók számára érthetőbbé teszi az egyes
kérdéskörök értelmezési határait.
Továbbá, a sikeres vizsga előfeltétele a vizsga
menetének ismerete.
A vizsgázóknak ezért tanácsoljuk, hogy:
• tanulmányozza át a vizsga részeit, valamint a
mintafeladatokat
• oldja meg a mintafeladatokat.
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7.1. Oktatási célok feldolgozása
7.1.1. Bevezetés a történelembe, őskor és ókor

16

TÉMAKÖR
TÖRTÉNELEM,
MINT
TUDOMÁNY

ŐSKOR ÉS AZ
ÁTMENET KORA

AZ ÓKORI
KELET FEJLETT
CIVILIZÁCIÓI ÉS
KULTÚRÁI

OKTATÁSI CÉL

történelmi terminológia
alkalmazása

• alapvető történelmi terminológia definiálása és alkalmazása
• történelmi korszakok felsorolása és alkalmazása a különböző számítások
rendszerében
• történelmi források és intézmények csoportosítása**
• a kutatás eszközeinek felsorolása a történelem mostohatudományainak
terén**

történelem, mint tudományág
fejlődésének leírása

• felsorolni a legfontosabb történészeket, azok műveit és összehasonlítani az
alkalmazott módszereiket

a korszak jellemzőinek ismertetése

• felsorolni az őskor és átmenet korának jellemzőit
• bemutatni a migrációt és a legfontosabb helységeket a világban és
Horvátországban

az emberek életkörülményeinek
bemutatása

• összehasonlítani az első ember típusainak, életkörülményeik, kultúrájuk,
hiedelmeik, művészeti alkotásaik és társadalmuk mentén

idő és térbeli meghatározók

a földrajzi és gazdasági jellemzők
leírása

megmagyarázni a társadalmi és
jogi berendezést

az állam fejlődése és a hatalmi
intézmények leírása

a vallás meghatározása és
összehasonlítása

a kultúra, tudomány és művészet
vívmányai

a migrációk és konfliktusok leírása
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MI MINDENT TARTALMAZ AZ ADOTT OKTATÁSI CÉL?

• az Ókori Keleti civilizáció keletkezése és térbeli meghatározása, időtartama
és megszűnése (Egyiptom, Sumér, Akád, Óbabilon, Hettita, Asszír, Újbabilon,
Perzsa Birodalom, Medici, Föníciai, Zsidó valamint India és Kína ókori
civilizációja)
• megmagyarázni a geo terület (természeti erőforrások) kapcsolatát és
függőségét az Ókori Kelet gazdasági fejlődésével (mezőgazdaság és öntözési
rendszerek, kisipar, szárazföldi és tengeren túli kereskedelem, fémkohászat és
pénzügyek) valamint az egyes népekre jellemző gazdasági fejlődést (jellemző
termékek)
• megmagyarázni a legősibb törvények civilizációs jelentőségét**
• megmagyarázni az egyiptomi, Sumér, mezopotámiai népek, perzsiai, zsidó,
indiai áriai és védikus kori, kínai népek társadalmi berendezését**
•leírni és összehasonlítani a bennük működő állam- és hatalomformákat:
templomi városállam, királyság, birodalom, központi monarchia, teokratikus
monarchia és megmagyarázni bennük lévő hatalomgyakorlást
• felsorolni az egyes népek és országok legfontosabb dinasztiáit és uralkodóit
valamint politikai jellemzőit***
• a vallási tanok és hordozók idő és térbeli meghatározása*
• összehasonlítani a keleti vallások közös elemeit és értelmezni az Ókori Kelet
vallási tanait**
• leírni az Ókori Kelet népeinek fejlődési szintjét: kulturális (az írás fejlődése és
jelentősége, a legfontosabb irodalmi alkotások), tudományos és művészeti
(építészet, szobrászat, alkalmazott művészet)***
• felsorolni a különböző civilizációk kutatóit és hatásukat a
történelemtudományban
• megmagyarázni a Szemiták és Indo-Európai népek migrációját*
• megmagyarázni az érdekszférákért folytatott konfliktus okait és ezek
dominációját**
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égei világ bemutatása

ANTIK VILÁG
Antik Görög
Korszak

felsorolni a politikai, gazdasági
és társadalmi élet eltéréseit és
azonosságait

azonosságának és eltéréseinek a
háborúk szemszögéből

a görög hagyomány, mint az
emberiség öröksége

ANTIK VILÁG
Antik Róma
Korában

a római civilizáció kezdetének
bemutatása

hadsereg alapítása és
berendezkedése
Római
Köztársaság
Kora
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a hatalom szervezésének,
társadalmi-politikai kapcsolatok és
ellentétek bemutatása

• az égei kultúra időbeni és térbeni azonosítása*
• az égei kultúra politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi jellemzőinek
felsorolása és értelmezése, valamint szerepe és jelentősége**
• megmagyarázni a migrációs folyamatokat, görög törzsek formálásának és
elhelyezésének következményei*
• megkülönböztetni a kor anyagi formát öltő jegyeit, felsorolni a kutatóit,
valamint az Égei világ fejlődésének meghatározó mitológiáit **
• az eltérések (természeti-földrajzi, etnikai és politikai) és azonosság (eredet,
nyelv, írás, mitológia, hagyományok, játékok, hiedelmek) okainak, valamint a
Polisz, mint az élet és a fejlődés központi eleme új társadalmi kapcsolatokkal
• felsorolni a nagy görög gyarmatosítás okait, területeit és következményeit*
• felvázolni az Antik Görögország törvényhozás fejlődését Spárta és Athén
példáján**
• a görög poliszok mindennapjainak bemutatása**
• a görög életforma és birtokrendszer sajátos helyzetének bemutatása,
valamint a Spárta és Athén politikai intézményeinek és társadalmi-politikai
rendszerének összehasonlítása **
• beazonosítani a görög történet szakaszolását
• eltérések, rivalizálások és háborúk ismertetése: Görög-perzsa, Peloponnészoszi
háború és Alexandria háborúi és azok hatásai a társadalomra, gazdaságra és
kultúrára**
• háborús konfliktusok és katonai-politikai szövetségek kialakulásának
ismertetése.*
• felvázolni és megkülönböztetni az Antik Görög írott szöveghez (költészet,
dráma), ábrához (rajz művészet), gondolkodásmódhoz (Tales-től Muzeionaig), hangzáshoz (zene) és tudományhoz (történelem, földrajz, gyógyászat,
matematika, logika…) való hozzájárulását**
• Apenini-félsziget földrajzi és etnikai képének bemutatása*
• Etruszkok politikai, gazdasági és kulturális fejlődésének jellemzői, valamint
hatásuk a törzsek megdöntéséhez**
• Róma városának kezdetei, hatalmi szerkezete, társadalmi-politikai kapcsolatai
és ellentétei **
• a római hódítások okainak, folyamatának és következményeinek bemutatása
az Apenini-félszigeten és a Földközi tenger területein *
• elfoglalt területek státuszainak összehasonlítása
• római hadsereg szervezetének, szerkezetének és fejlődésének bemutatása, a
római hadsereg hadi technikáinak és hódító politikájának ismertetése**
• a hatalom szervezettségének és szerkezetének bemutatása, törvényességi
háttér és társadalmi változások**
• ismertetni a földi- és katonai reformok, valamint a politikai konfrontációk
jelentőségét**
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leírni a hódító és védelmi politikát
és következményeit

• időben és térben meghatározni a hódítás irányait*
• összekötni a gyarmatosítási intézkedéseket a romanizációs folyamatokkal
• megmagyarázni a limesek felállításának fontosságát és a hadsereg és hatalom
provicializációs folyamatát
• leírni a hódítási és védekezési politika gazdaságra kifejtett hatását, a
gyarmatok megjelenését és a válság méretét
• megmagyarázni a gótok megjelenését
• felsorolni a válság kezelésére alkalmazott intézkedéseket, leírni Dioklecián
és Konstantin stabilizációs törekvéseit és a birodalom decentralizálásának és
felosztásának folyamatát**

megmagyarázni a politikai és
társadalmi viszonyokat

• összehasonlítani a principátusi és dominátusi birodalmi rendszert
• kiemelkedő uralkodók jellemzőinek ismerete**

megmagyarázni a bizonytalanság,
széthúzás és bukás korát

• megmagyarázni a nagy népvándorlás okait, folyamatát és következményeit*
**

felvázolni a római örökséget

• leírni a római vallás, kultúra, szokások és mindennapok jellemzőit**
• felsorolni a római jogalkotás hatásait a jogtudomány fejlődésére**
• felsorolni a római filozófia, irodalom és történetírás jellemzőit és legfontosabb
képviselőit**
• leírni a római család szerkezetét, vallási szokásait, nevelési és morális
értékeit**

A kereszténység
kezdeti kora

megmagyarázni jézus krisztus
szerepét és a kereszténység
szerepét krisztus után

• leírni az ókereszténység forrásait és szimbólumait**
• leírni a kereszténység megjelenésének és elismerésének folyamatát és további
fejlődését**

Az ókori világ
Horvátország
területén

leírni a görög kultúra hatását a
horvát területeken

• felsorolni a görög kultúra hatásának idejét, területét és következményeit a
horvát területeken* **

leírni a római kultúra hatását a
horvát területeken

• leírni a római hatalom terjedésének folyamatát a mai horvát területeken,
az ellenállást és az adminisztratív hatalom megalakulását és berendezését
(Augustus és Diokleciánus kora)*
• a mai horvát területeken meghatározni a legfontosabb útvonalakat és
központokat és megmagyarázni a romanizáció hatását, valamint a római
jelenlét legfontosabb tárgyi nyomait* **

A Birodalom
kora

POVIJEST 2012 mad.indd 18
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7.1.2. A Középkor és Újkor a XVIII. század kezdetéig
TÉMAKÖR

OKTATÁSI CÉLOK
a népek vándorlásának ismertetése

a korai középkor nagy városállamai
és berendezkedésük ismertetése

KÖZÉPKOR KORAI
SZAKASZA (V.
– XI. sz.) EURÓPA,
FÖLDKÖZITENGER
ÉS A KÖZEL-KELET
TERÜLETEIN

a társadalmi berendezkedés
ismertetése

a vallás szerepe, az egyház és az
állam kapcsolata

kulturális értékek bemutatása

POVIJEST 2012 mad.indd 19

MI MINDENT TARTALMAZ AZ ADOTT OKTATÁSI CÉL?
• időben és térben végigkövetni a népek vándorlásának irányát és csatáikat,
illetve e folyamatok hatásait Európa, a Földközi tenger és a Közel-Kelet
területén a politikai, kulturális és gazdasági fejlődésére* **
• végigkövetni és összehasonlítani a korai középkor nagy városállamainak
keletkezését és megszűnését: a Merovingoktól a Karoling dinasztia
alatti Frank Birodalmat, a Pápai Államot, a Német Nemzet Szent Római
Birodalmát, Bizánci Birodalom, szláv és balkáni, valamint az arab
államokat* **
• ismertetni a verduni szerződést és Európa új politikai térképét*
• a korai középkor társadalmi és gazdasági jellemzőinek ismertetése
Európában és a Közel-Keleten
• a társadalmi osztályrétegek összehasonlítása és mindennapi életük
bemutatása**
• a vallás szerepe a korai középkor társadalmában * **
• a pápaság és a császárság kapcsolata**
• az iszlám tanának alapjai, ismertetni az iszlám szerepét az arab kultúra
terjedésében**
• vallási konfliktusok okainak, indokainak és következményeinek
bemutatása**
• vallás terjedésének irányai*
• Karoling reneszánsz értékeinek és képviselőinek felsorolása**
• Bizánc szerepének bemutatása, mint az antik hagyományok képviselője**
• az arab kultúra jelentőségének ismertetése, mint az antik és az európai
középkori kultúrák közötti közvetítő híd**
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ismertetni a horvát
nemzet keresztény
vallásra való
áttérésének folyamatát

bemutatni a horvát
fejedelemség időszakát

KÖZÉPKOR
KORAI SZAKASZA
(VII. – XII. sz.)
HORVÁTORSZÁG
TERÜLETÉN
ismertetni a Horvát
Királyság időszakát

bemutatni a korai
középkor horvát
kultúrájának
gazdagságát és
sokszínűségét

POVIJEST 2012 mad.indd 20

• meghatározni a horvát nép időbeli és térbeli vándorlását, letelepülési területek
ismertetése és a népesség változásának ismertetése* **
• bemutatni a horvát nép első kapcsolatait a kereszténységgel, illetve az áttérés
folyamatát* **
• a horvát nép eredetéről és letelepedéséről szóló eltérő értelmezések ismertetése**
• az első horvát fejedelemség kialakulásának tér és időbeli azonosítása, illetve ismertetni
a Frank Birodalom, Bizánc és Velence politikai befolyásait*
• a horvát fejedelemség irányítási rendszerének és a társadalmi berendezkedés
ismertetése**
• ismertetni az egyes fejedelemségek uralkodási jellemzőit**
• a fejedelemségi időszak történeti forrásainak elemzése, pl.: Trpimir támogatásai,
Rizsinicai feljegyzések, VIII. János papa levelei Domagojhoz és Branimirhoz, Sopoti
feljegyzések, stb.**
• a Horvát Királyság területének beazonosítása, ismertetni a horvát etnikai területek
fokozatos egyesítésének folyamatát, valamint a tengerparti és szigeti városok
horvátosítását* **
• a társadalompolitika és gazdaság fejlettsége (intézményi hatalom fejlődése,
feudalizmus folyamatai, dinasztiai háborúk, tengerparti városok virágzása és a
gazdasági fellendülés)**
• külpolitikai lehetőségek és a Bizánci, Bolgár, Magyar, Velencei és a Norman hatások
összevetése*
• az Egyházzal való kapcsolatok fejlődésének értelmezése (az egyházi joghatóság, a
nyelv, a szertartás, a vallásgyakorlás, valamint a különböző horvát királyok személyes
viszonyulásának szellemében)**
• az írástudás fejlődésének ismertetése**
• a horvát kultúra és írástudás legfontosabb központjainak ismertetése (példával
alátámasztani)*
• az építészet alapvető jellemvonásainak felismerése**
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EURÓPA
FELLENDÜLÉSÉNEK
IDŐSZAKA (XII.
– XV. sz.)
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felvázolni a
társadalom és
gazdaság jellemzőit
a fejlett- és késő
középkor idején

• a termelés és társadalom ok-okozati kapcsolatainak feltárása (vándorlások megszűnése,
földművelés, gyarmatosítás, népességrobbanás, városiasodás, áru-pénz alapú
kereskedelem fejlődése)
• társadalmi hierarchia bemutatása a fejlett középkorban, valamint jellemzőinek
összehasonlítása a középkor eltérő időszakaival.**
• a városok politikai és gazdasági jelentősége a központi hatalom kiépítése során (szabad
királyi városok, közösségek)
• bemutatni a középkor tipikus városát, ismertetni a mindennapjait**

ismertetni az
európai államok
megerősödésének
szakaszát

• a központi hatalom elemei és fejlődésének bemutatása, ismertetni az európai államok
politikai intézményeit**
• ismertetni a társadalmi rétegek politikai szerepét és kialakulások körülményeit a központi
hatalom ellenőrzése mellett**
• az európai népek és államok neves dinasztiáinak időbeli azonosítása és megnevezése,
valamint meghatározott események, folyamatok vagy okmányok alapján a leghíresebbek
kiemelése**
• európai államok közötti konfliktusok okainak és következményeinek ismertetése,
tekintettel az akkori Európa politikai térképének formálására * **
• a pápaság és európai uralkodók kapcsolatainak leírása**

leírni a különböző
civilizációk
találkozását

• az Európán kívüli népek államainak kialakulása, berendezkedése és társadalmának leírása
(törökök, mongolok)
• az Európán kívüli népek hódításának folyamata*
• elemezni a politikai, társadalmi és gazdasági fejlődéseiket**

értelmezni a vallás
és az egyház
szerepét

• a keresztes háborúk okainak, folyamatának és következményeinek felvázolása* **
• a keresztesek kapcsolata a horvát területekkel* **
• a Skolasztika jelenségének értelmezése és kapcsolata a szerzetesi rendek
megalakulásához**
• eretneki mozgalmak tanai és tevékenységei**
• az Egyház viszonya az eretnekséghez**
• a különböző szerzetesi rendek megkülönböztetése**

bemutatni a
tudományos és a
művészeti értékeket

• ismertesse az új oktatási rendszer tükrében a társadalmi lehetőségek ok-okozati
kapcsolatát („septem artes liberales” és „studium universitas”)* **
• a romantika, a gótika és a bizánci stílus művészetének legfontosabb jellemzőinek
ismertetése**
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értelmezni az államjogi helyzetet

A FEJLETT ÉS A
KÉSŐI KÖZÉPKOR
IDŐSZAKA
(XII. – XVI. Sz.)
HORVÁTORSZÁG
TERÜLETÉN

leírni a társadalmi kapcsolatrendszert

ismertetni a középkori Bosznia
fejlődését

bemutatni a kulturális örökséget

felvázolni a török fenyegetés kezdetét
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• a horvát és az osztrák perszonális unió létrejöttének időpontja,
körülményei és tényezői
• az osztrák-horvát perszonális unió alatti dinasztiák beazonosítása és
körülményeik felvázolása
• a határterületek változásának körülményei*
• a horvát nemesség jelentősége az egyedi államjogi hatalom és
intézményeinek megtartásában, valamint meghatározott jogi akták és
dokumentumok jelentősége **
• a társadalmi folyamatok összekapcsolása az uralkodó politika
jellemzőivel**
• horvát nemesi családok fejlődésének folyamata, valamint a köztük lévő
és a központi hatalom felé irányuló konfliktusok ismertetés* **
• horvát területek regionális fejlődési eltérései
• horvát területek városiasodásos folyamata**
• összehasonlítani a horvát területeken a feudalizmus fejlődését,
ismertetni a legfontosabb jellemzőit, illetve a kor szellemében a
különböző társadalmi osztályok helyzetének bemutatása**
• Zágrábi Püspökség jelentősége és körülményeinek leírása**
• Bosznia fejlődésének legfontosabb szakaszai a bánságtól a királyságig,
illetve bukása a török uralom alatt*
• bemutatni Bosznia politikai kapcsolatainak fejlődését Horvátországgal
és a magyar uralkodókkal**
• ismertetni Bosznia gazdasági, vallási és kulturális fejlődésének
sajátosságait**
• bemutatni és felsorolni a közép európai és a mediteráni kultúra hatásait
a horvát kulturális örökség fejlődésére
• felismerni és megkülönböztetni a romantika és gótika legfontosabb
művészeti-építészeti alkotásait és elemeit**
• megnevezni és elemezni a horvát kultúra bemutatását leíró
legfontosabb művek jelentőségét**
• megnevezni a horvát területeken működő egyházi rendeket és
bemutatni az egymás közötti kapcsolatokat*
• a horvát területek török ostrom elleni védelmének megszervezése és az
elvesztésük szakaszai*
• a törökök által elfoglalt Bosznia és Hercegovinai helyzet, illetve a
krbavai csata következményeinek ismertetése**
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bemutatni a tengerentúli világot

ismertetni a nagy földrajzi felfedezéseket

értelmezni a humanizmust és a reneszánszt

AZ ÚJKOR
IDŐSZAKA
(XVI. – XVIII. sz.)
A VILÁGBAN ÉS
EURÓPÁBAN

megmagyarázni a protestáns reformokat és
a katolikus vallás újjáépítését

értelmezni az európai abszolutizmus
uralkodóit

ismerteti az első népi forradalmakat
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• az Európán kívüli, ázsiai és amerikai civilizációk térbeli és időbeli
beazonosítása, illetve a legjelentősebb népek és országok
ismertetése*
• megkülönböztetni kultúrájuk és civilizációjuk sajátosságait**
• a tengerentúli felfedezések előfeltételeinek és okainak felvázolása
• a tengerészeti felfedezések irányainak és folyamatának ismertetése*
**
• a felfedezések következményeinek és hatásainak bemutatása
a világ és Európa politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális
fejlődésére**
• ismertetesd azokat a földrajzi határokat, amelyeket az akkori
európai ember ismert és ismeretlen volt számára, majd sorolja fel,
illetve mutassa be a gyarmatok felosztását*
• ismertetni és értelmezni a humanizmus terjedésének okait, illetve
Európa más területein a reneszánsz térhódításának bemutatását*
• a humanizmus és reneszánsz fogalmának értelmezése, valamint
az egyes irányzatok képviselőinek és azok műveinek felismerése és
értelmezése**
• ismertetni a reformáció kezdetét, keletkezésének okait és
folyamatát, illetve a reformációs mozgalmakat**
• összehasonlítani a reformáció terjedésének hatásait a különböző
társadalmi osztályokra és az egyénre
• bemutatni és értelmezni a Katolikus Egyház reakcióját és a
reformáció ellenes tevékenységek megnyilvánulási formáit**
• a reformáció fokozatos terjedésének ismertetése és bemutatni
Európa új vallási megosztottságát*
• a vallási háborúk okainak értelmezése és ismertetni azok Európán
belüli politikai kapcsolatokra gyakorolt hatásait**
• a feudális abszolutizmus vagy abszolút monarchia fogalmának
értelmezése, ismertetni a keletkezésének okait, legfőbb képviselőit
és uralkodásának legfontosabb jellemzőit**
• a hűbéri abszolutizmus európai megnyilvánulásainak
összehasonlítása
• egyes társadalmi rétegek helyzeteinek, érdekeinek és ellentéteinek
ismertetése a hűbéri egyeduralom korában**
• ismertetni a nagy háborúk hatásait az egyeduralom
megerősödésében*
• ismertetni a háború okait, folyamatát és következményeit a holland
függetlenség elnyerésére* **
• ismertetni a parlament és a királyi udvar ellentéteinek okait
Angliában, illetve az angol polgári forradalom szakaszait**
• meghatározni a társadalmi rétegek politikai polarizációját a
többpártrendszer megjelenésének idején
• ismertetni a forradalmi események által elért eredményeket
Hollandiában és Angliában
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ismertetni az
oszmánok elleni
horvát védelmet

értelmezni a
horvát Habsburg
kapcsolatokat
AZ ÚJKOR IDŐSZAKA
(XVI. − XVII. sz.)
HORVÁTORSZÁG
TERÜLETÉN

bemutatni a török
és a velencei uralom
alatt lévő horvát
területeket

felsorolni a kulturális
értékeket
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• a török hódítás következményei a horvát területeken (Reliquie Reliquiarum, Horvátszlavón katonai határvonal és a Havasalföld/Vlaško/ kérdése)* **
• ismertetni a török hódítás elleni védelemi formákat, az egyéni hozzájárulások a
védelem megszervezésében**
• az elfoglalt horvát területek török uralmának következményei és a nem muszlim
népesség helyzetének ismertetése
• a horvát területek fokozatos felszabadítása* **
• értelmezd a horvát-magyar korona Habsburgok általi átvételének körülményeit, az
unió kialakulását, valamint a horvát területek török megszállás alóli felszabadításának
megszervezését**
• Zrinyi-Frangepán szembenállás okait, folyamatát és következményeit a Bécsi udvar
központúsága és abszolutizmusa ellen* **
• Horvát-szlavón katonai határvonal kialakulása és fennállása**
• felsorolni és megmutatni a horvát “ömlesztett birtok” területeket, kinek a
fennhatósága alá tartoznak és ismertetni a társadalmi-politikai fejlődésük jellemzőit
(Dalmácia, Isztria és Szlavónia)* **
• ismertetni és értelmezni az idegen uralom elleni regionális szembenállások
sajátosságait, illetve e területek gazdasági fejlődését**
• Dubrovniki Köztársaság fejlődésének ismertetése: területi beazonosítás, bemutatni
gazdasági, kulturális értékeit, emelkedését és hanyatlását, valamint diplomáciai
kapcsolatait Horvátország mai politikai térképének tükrében* **
• felsorolni a reneszánsz érték örökséget Horvátországban az építészet, irodalom és
képzőművészet területén, illetve ismertetni a legjelentősebb képviselőit és azok
műveit**
• bemutatni a protestantizmus és katolikus megújulás hatását a kulturális fejlődésre
• ismertetni a barokk művészet legjelentősebb egyéni képviselőit**
• ismertetni az oktatás, tudomány és kultúra fejlődésének kapcsolatát az egyéni
fejlődésre és az egyházi rendek tevékenységének jelentőségét (pálosok,
dominikánusok, jezsuiták)**
• a kor kulturális műemlékeinek felismerése.* **
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7.1.3. Újkor a XVIII. és XIX. században
TÉMAKÖR

OKTATÁSI CÉLOK
ismertetni az első ipari forradalmat
bemutatni Nagy-Britannia és
Franciaország fejlődésének jellemzőit

jellemezni a felvilágosult abszolutizmust
A XVIII. SZÁZAD
SZAKASZA
– „ÉSSZERÜSÉG
SZÁZADA”
EURÓPÁBAN ÉS A
VILÁGON

leírni az Amerikai Egyesül Államok
kialakulását

bemutatni az Oszmán Birodalom és
Bosznia Hercegovina fejlődésének
jellemvonásait az oszmán fennhatóság
alatt
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MI MINDENT TARTALMAZ AZ ADOTT OKTATÁSI CÉL?
• az ipari forradalom előfeltételeinek ismertetése, a technikai
innovációk példákkal való alátámasztása, tükrözve hatásait a
társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és mindennapok életére**
• ismertetni a megvilágosodás legjelentősebb képviselőinek tanait**
• ismertetni Nagy-Británia és Franciaország XVIII. századi
fejlődésének jellemzőit**
• megmagyarázni az európai a felvilágosult abszolutizmus
jellemzőit: központi és felvilágosult reformok, külpolitika, gazdaság,
militarizáció és osztálykapcsolatok**
• ismertetni az abszolutista államok viszályainak okait, folyamatát és
következményeit, illetve a megoldási javaslatok bemutatása* **
• felsorolni a meghatározott uralkodók felvilágosult reformjait**
• bemutatni a brit gyarmatok fejlődését az amerikai területeken,
a brit hatalom ellenállásainak okait, a Függetlenségi háború
folyamatát és következményeit, különös tekintettel a legfontosabb
eseményekre és következményekre* **
• az USA fejlődésének bemutatása, a felvilágosodás eszméinek
felismerése a hatalmi intézmények kialakulása során* **
• az USA külpolitikájának ismertetése*
• felsorolni az Oszmán Birodalom válságának okait a XVIII. században,
ismertetni a megoldási javaslatokat
• ismertetni az Oszmán Birodalom irányítási és területi
változásait, valamint hatásait a társadalomi, gazdasági és politikai
kapcsolatokra*
• ismertetni a Ferencesek tevékenységeit és szerepét Bosznia és
Hercegovinában**
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felsorolni a felszabadító háborúkat

A XVIII. SZÁZAD
IDŐSZAKA
HORVÁTORSZÁG
TERÜLETÉN

ismertetni Horvátország fejlődését a
felvilágosodás korában

bemutatni Dalmácia, Isztria és Dubrovnik
politikai és gazdasági helyzetét
ismertetni a tudományos és kulturális
értékeket

A polgári
társadalom
felemelkedésének
időszaka a XIX.
század feléig

megmagyarázni a francia forradalmat

leírni Napóleon korszakát

megmagyarázni Európa és a világ
fejlődését a Bécsi Kongresszus után

leírni a Török Birodalom helyzetét a XIX.
század első felében
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• ismertetni a horvát területek felszabadítási háborúinak
következményeit a XVIII. században* **
• ismertetni a Pragmatikus szankciók elfogadásának körülményeit és
jelentőségét**
• ismertetni Mária Terézia és II. József uralkodásának jellemzői
• bemutatni a horvát területek felosztását Mária Terézia és II. József
uralkodásának idején*
• értelmezni az udvari abszolutizmus, terezianizmus és jozefinizmus
fogalmát az igazgatás, katonaság, oktatás, egyház és vallás, illetve az
adópolitika terén**
• értelmezni a horvát szábor 1790-ben hozott döntését Horvátország
és Magyarország politikai viszonyáról
• ismertetni Dalmácia, Isztria és Dubrovniki Köztársaság politikai és
gazdasági helyzetét Velence fennhatósága alatt**
• felsorolni a kultúra és tudomány legfontosabb képviselőit
Horvátországban a XVIII. században**
• ismertetni az egyházi rendek szerepét az iskoláztatás és az
oktatás fejlődésében, illetve az akadémia állami intézményének
megalakulása**
• ismertetni a városok és falvak mindennapjait Horvátországban**
• megmagyarázni a francia forradalom okait**
• leírni a forradalom menetét, résztvevőit, dokumentációját és
következményeit**
• összehasonlítani az európai országok reakcióit a forradalomra
• megmagyarázni Franciaország felemelkedését az európai
politikában, Napóleon megjelenését és szerepét Franciaország és
Európa ideológiai-társadalmi és katonai-politikai fejlődésében**
• leírni Napóleon Európájának keletkezését és következményeit***
• felsorolni a Bécsi Kongresszus célját, résztvevőit és határozatait* **
• megkülönböztetni az európai nép- és szociális mozgalmakat a
Bécsi Kongresszus után**
• megmagyarázni a liberális-demokrata és konzervatív-legitim viták
példáit Európában és Latin-Amerikában* **
• megkülönböztetni az 1848/1849-es európai forradalom okait az
események áttekintésével**
• leírni a Török Birodalom válságát és felsorolni a reformkísérleteket a
XIX. század első felében**
• megmagyarázni Bosznia-Hercegovina fejlődését, kihangsúlyozna
a reformellenes tevékenységeket, valamint megmagyarázni az
anarchiát és annak bukását**
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bemutatni Horvátország
területét Napóleon
korában
értelmezni a nemzeti
hovatartozás
élénkülésének kezdetét
és a nemzeti integráció
törekvését

ismertetni az 1848./1849.
forradalmat

A XIX. SZÁZAD
SZAKASZA
HORVÁTORSZÁG
TERÜLETÉN

értelmezni Bécs és Pest
kapcsolatát

jellemezni a társadalom
fejlődését

ismertetni a horvát
emigrációt
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• ismertetni a francia igazgatás szerveződését a horvát területeken, a határvonalak
változását, hatását a kultúrára, oktatásra és gazdaságra, valamint a legfontosabb
képviselőinek hozzájárulásait* **
• a horvátok által lakta területek bemutatása, egyes horvát területek politikai
helyzetének ismertetése, illetve felvázolni a politikai egységesség hiányának
következményeit*
• ismertetni a horvát nemzeti öntudat ébredésének következményeit az egyes
társadalmi csoportokra, intézményekre és egyénekre**
• ismertetni a polgári politikai színteret és a kor jelentősebb politikai eseményeit**
• bemutatni az 1848./1849-es forradalmi események folyamatait Horvátországban
az európai események tükrében**
• meghatározott egyének szerepének bemutatása és a horvát területek integrációs
folyamata**
• értelmezni Josip Jelačić bán szerepét a bel- és külpolitika terén
• ismertetni az egyes horvát területek államjogi helyzetét a XIX. század
második felében, illetve Horvátország területi egységesítése érdekében tett
erőfeszítéseket*
• értelmezni a Habsburg Monarchia újjáépítési törekvéseinek reakcióit a
föderalizmustól és centralizmustól a dualizmusig**
• ismertetni a báni Horvátország területén kívüli horvát területek igazgatási
rendszerének működését és a lakosság helyzetét**
• értelmezni a horvát-magyar kiegyezés körülményeit, az egyezség
következményeit**
• ismertetni a horvát függetlenség magyar oldalról ért fenyegetéseit és ennek
leküzdését**
• ismertetni az 1875-ös felkelés és a Berlini kongresszus idejében a Bosznia és
Hercegovina felé kialakított kapcsolatrendszert
• ismertetni a horvát területeken a polgári társadalom fejlődését a Bach
abszolutizmustól Mažuranić bán idejéig
• ismertetni a politikai gondolkodás fejlődését a horvát területeken, a
legjelentősebb politikai partok és képviselőjük tevékenységén keresztül**
• ismertetni azon kulturális, gazdasági, vallási és tudományos intézmények
fejlődését, amelyek hozzájárultak a polgári társadalom kialakulásához, az
átmenet során fellépő problémák bemutatása, illetve példával alátámasztva az
egyes képviselők hozzájárulásait**
• a szerb kérdés ismertetése**
• bemutatni a polgári élet mindennapjainak változását**
• ismertetni a horvát kivándorlások társadalmi és gazdasági okait, irányait és
következményeit a XIX. században* **
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ismertetni a második ipari
forradalmat
A XIX. SZÁZAD
MÁSODIK FELÉNEK
IDŐSZAKA
EURÓPABAN ÉS A
VILÁGBAN

ismertetni az
imperializmust

bemutatni az
imperializmus ideológiaitársadalmi kapcsolatait

• bemutatni a legfontosabb tudományos felfedezések területeit, technológiai
alkalmazásaikat, illetve ismertetni a felfedezések által előidézett változásokat**
• ismerni az új energiahordozók alkalmazásának ok-okozati kapcsolatait**
• bemutatni a legfontosabb tudományos felfedezések és alkalmazásaik társadalmi
ismeretek fejlődésére gyakorolt hatásait
• ismertetni a gazdasági-politikai „megjelenések” formáit (gazdasági kiállítások,
felfedező utazások)**
• ismertetni a világ államainak imperialista politikáit a bel- és külkapcsolatok
függvényében, illetve rámutatni a gazdasági növekedés és a gyarmati
imperializmus kapcsolatára**
• ismertetni a katona-politikai szövetségek kialakításának folyamatait* **
• értelmezni az új nemzetállamok kialakulását Európában* **
• rámutatni a gyarmati szembenállások forrására és az érdekszféra
megosztottságára*
• ismertetni a gazdasági növekedés által gerjesztett ideológiai-társadalmi
változásokat: munkásosztály kérdése és a munkásmozgalmak, új filozófiai
irányzatok és ideológiák, az egyház viszonya a változásokhoz, illetve az egyéni –
ideológiai és társadalmi változások és irányzatok - képviselőinek hozzájárulása**

7.1.4. A XX. és XXI. század világa
TÉMAKÖR

OKTATÁSI CÉLOK

jellemezni a feszültség korát

A XX. SZÁZAD
KEZDETÉTŐL AZ I.
VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG
ismertetni az I. világháborút
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MI MINDENT TARTALMAZ AZ ADOTT OKTATÁSI CÉL?
• ismertetni az imperialista politikák konfrontációinak okait a regionális
válságok és háborúk példáján keresztül az I. világháború idejéig**
• ismertetni a nemzetközi kapcsolatok alapjait: felismerni a válság forrását és
az egyes államok imperialista politikáinak lépéssorozatát* **
• felsorolni a legjelentősebb személyiségeket és értelmezni a szerepeiket az
imperialista politikák formálásánál**
• ismertetni az I. világháború okainak, lefolyásának menetét, a harcmezők
felsorolása és összehasonlítása, a legfontosabb ütközetek kiemelése**
• a háborús időszak alatti államközi kapcsolatok felvázolása* **
• az Orosz Cári Birodalom viszonyainak elemzése, politikai lehetőségek
összevetése és a politikai változások következményeinek ismertetése**
• az új fegyverek szerepének ismertetése, a harcok menete és a
meghatározó személyek jelentőségének bemutatása**
• az I. világháború következményeinek és a háborút követő mindennapok
bemutatása**
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A XX. SZÁZAD
KEZDETÉTŐL 1918IG HORVÁTORSZÁG
TERÜLETÉN
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jellemezni a XX. század
eleji politikai helyzetet
Horvátországban

felvázolni az I.
világháborúban
Horvátország katonapolitikai
helyzetét

• ismertetni az I. világháború kezdetéig lezajlott politikai mozgalmakat és
politikai pártokat, melyek hozzájárultak a horvát területek fejlődéséhez**
• ismertetni az európai és a világpolitikai események hatásait a horvát
politika színterére
• a horvát politikusok tevékenységeinek és szerepeinek ismertetése a horvát
kérdés megoldásában, illetve a lehetséges politikai opciók felvázolása**
• ismertetni a horvát alakulatok részvételét az egyes harcmezőkön* **
• bemutatni a háború mindennapjait és az emberek gondjait**
• ismertetni és összehasonlítani a politikai csoportosulások tevékenységeit,
céljait és a horvát, illetve a délszláv államok meghatározott
személyiségeinek szerepét**
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bemutatni Horvátország
helyzetét a SzHSz
Királyságban

A KÉT VILÁGHÁBORÚ
KÖZÖTTI IDŐSZAK
HORVÁTORSZÁG
TERÜLETÉN
bemutatni Horvátország
helyzetét a Jugoszláv
Királyságban

ismertetni a tudományos
és kulturális értékeket
Horvátországban a XX.
század első felében
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• ismertetni Horvátország helyzetét a SzHSz Királyság idején, az Udvar
és a Kormányzat nagyszerbia ellenes politikáját, illetve a politikai
partok működési törekvéseit és képviselőit, valamint az általuk kínált
programot**
• történeti források alapján ismertetni a horvátok elégedetlenségének okait
a délszláv államban gazdasági, politikai és nemzetiségi szempontból**
• bemutatni az állam “tartományi” területi felosztását, illetve a Rápállói
szerződés körülményeit és következményeit**
• összekötni az új állam külpolitikai kapcsolatait és a világháború utáni első
emigráció keletkezését**
• ismertetni a horvát kérdés megoldásában a HPSS/HRSS/HSS politikai
tevékenységeit Stjepan Radić szereplésével**
• összekötni a történelmi-politikai viszonyokat és a közösség elleni
merénylet okait és következményeit**
• értelmezni Sándor király által bevezetett diktatúra indítékait, annak
jellemzését, valamint az Oktroirani alkotmány bevezetését és annak
következményeit* **
• ismertetni a világgazdasági válság következményeit a horvát gazdasági
életre
• ismertetni a rezsim elnyomására irányuló törekvéseket és az ellenzéki
partok tevékenységeit, illetve bemutatni a politikai elvándorlások
mozgalmait**
• párhuzamot állítani az Udvar politikai változtatásának okai és a történeti
folyamatok között a helytartóság létrehozásának idejéig**
• bemutatni az állam bánságokra való újbóli felosztását*
• az 1935-ös és az 1938-as önkormányzati választási eredmények
értelmezése, illetve a HSS szerepének és Vlatka Maček politikai
taktikájának ismertetése**
• ismertetni a Horvát Bánság kialakulásának történeti körülményeit* **
• összevetni a Horvát Bánságról alkotott különböző politikai
állásfoglalásokat
• felvázolni a bánsági rezsim jellemzőit és a háború előtti időszak
mindennapjait**
• megkülönböztetni az alapvető művészeti irányokat, ismertetni a jeles
képviselőket és programjaikat a modern kortól 1941-ig**
• értelmezni a tudomány eredményeinek és a fejlődés jelentőségének
kapcsolatát, felsorolni a legismertebb képviselőit**
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felvázolni a társadalmi-politikai
viszonyokat Versailles és a nagy
gazdasági válság időszaka között

A KÉT
VILÁGHÁBORÚ
KÖZÖTTI IDŐSZAK
EURÓPÁBAN ÉS A
VILÁGBAN

felvázolni a társadalmi-politikai
viszonyokat a nagy gazdasági válságtól a
II. világháború kezdetéig

ismertetni a kulturális, a tudományos, a
sport és a művészeti értékeket, valamint a
mindennapi életet

a hadi események jellemzése

A II. VILÁGHÁBORÚ
IDŐSZAKA

ismertetni a hadi diplomácia szerepét

a háború borzalmainak ismertetése
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• a versailles-i konferencia döntései és politikai következményeinek
összekapcsolása* **
• a “politikai ellenőrzés” fogalmának értelmezése és példával való
alátámasztása
• ismertetni a Népek szövetségének tevékenységét**
• ismertetni a világ vezető államainak politikai sajátosságait, illetve
bemutatni a kommunista Oroszország fejlődésének jellemzőit és a
forradalom hatásait a világ politikai helyzetére* **
• ismertetni a totalitárius hatalmak megjelenésének körülményeit a
világban**
• nyomon követni az európai államok területi változásait*
• ismertetni a nagy gazdasági világválság kialakulásának okait és
következményeit, illetve összevetni az egyes államok megoldási
javaslatait**
• értelmezni a fasizmus és a nácizmus fokozatos előtörését és
győzelmét, illetve következményeit**
• értelmezni a nemzetközi kapcsolatokat és ideológiákat a fasiszta
államok és az “engedékeny politikai” együttműködésének
tükrében* **
• meghatározott egyének szerepének értékelése**
• a tudományos kutatások felfedezéseinek és alkalmazásainak
összekapcsolása**
• bemutatni a termelési rendszer változásának hatásait az élet
minőségére és a mindennapokra**
• felismerni az új művészeti irányokat**
• bemutatni a média és a sport kultúra fejlődésének szerepét
• megkülönböztetni a háború indítékait és közvetlen okait**
• ismertetni a Háromhatalmi egyezmény és az Antifasiszta szövetség
létrejöttének folyamatát*
• ismertetni a harcmezők viszonyait, legismertebb ütközetek
felsorolásával* **
• ismertetni a szembenálló felek diplomáciai aktivitásait a
frontvonalak és a háború általános eredményének tükrében*
• értelmezni a diplomáciai döntések és azok hatását a háború
folyamatára**
• ismertetni a háború borzalmait, a civil lakosság elüldözéseit és
áldozatait, továbbá felsorolni a háborús bűnösöket* **
• a “totális háború”, holokauszt, genocid fogalmak értelmezése**
• példákkal alátámasztani a tömeges megsemmisítés fegyverzet
alkalmazását**
• ismertetni a lakosság háborús problémáit és a háborús
következményeket**
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jellemezni a katonapolitikai helyzetet

A II. VILÁGHÁBORÚ
IDŐSZAKA
HORVÁTORSZÁG
TERÜLETÉN

ismertetni a Független Horvát Állam
időszakát

bemutatni a jugoszláv szövetség
létrejöttét

bemutatni a háború végének szakaszát és
azt követő időszakot
A II. VILÁGHÁBORÚ
UTÁNI IDŐSZAK
megmagyarázni a háború utáni
viszonyokat

megmagyarázni a hidegháborút

megmagyarázni a “vasfüggöny”
lebontásának korát
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• ismertetni a II. Világháború kitörésének körülményeit és történéseit
a Jugoszláv Királyság területein* **
• ismertetni az antifasiszta ideológia képviselőit Horvátországban
és bemutatni tevékenységeiket a háború előtti időszakban és a
háború kezdeti szakaszában**
• a partisan alakulat kialakulása és céljának ismertetése**
• ismertetni és példával alátámasztani az életüket is kockára tevők
a legkiszolgáltatóbbak segítésére sietők és a háborús propaganda
tevékenységének szerepét**
• ismertetni a Független Horvát Állam időszakának, körülményeinek
és tényezőinek ismertetése* **
• ismertetni a FHÁ központi hatalmi berendezkedését, bel- és
külpolitikai törekvéseit, az usztasa rezsim jellemzőit és bűnöseit**
• ismertetni a háborús időszak gazdasági, kulturális és tudományos
helyzetét a FHÁ területén**
• ismertetni a délszláv szövetség kialakulásához vezető intézményi
és személyi döntések következményeit**
• értelmezni Olaszország fegyverletételének következményeit* **
• nyomon követni az antifasiszta partizán mozgalmak erősödését és
az antifasiszta polgári-demokráciai viszonyok térnyerését**
• értelmezni a horvát antifasiszta hozzájárulásokat a világ
antifasiszta mozgalmaihoz
• a diplomáciai kapcsolatok és döntések ismertetése**
• a háború befejezésének szakaszában és azt követően
bekövetkezett katonai “hadjáratok” ismertetése* **
• véleményezni és argumentálni a háborús bűnösök perét és a
háborús bűnök nem elévülését**
• leírni ez ENSZ keletkezését, feladatait, szerveit és működését**
• megmagyarázni a dekolonizáció és a neokolonializmus
folyamatát***
• elemezni az antifasiszta szövetségesek közötti eltéréseket*
• felsorolni a vesztes erőkkel kötött békeszerződéseket
• megmagyarázni és összehasonlítani a hidegháborús politikát és új
országok és szövetségek keletkezését***
• felsorolni és leírni a regionális válságokat és háborúkat és ezek
megoldását* **
• megmagyarázni az enyhülés politikáját, következményeit és
megoldását***
• megmagyarázni a katolikus egyház tevékenységét és programjait**
• megmagyarázni a socijalizmus szétesésének okait a világban és
következményeit* **
• értelmezni a szocializmus szétesését, traziciókat és egyközpontú
világ létrehozását**
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bemutatni Horvátország helyzetét a
Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságban
(1945. – 1963.)

A II. VILÁGHÁBORÚT
KÖVETŐ IDŐSZAK
HORVÁTORSZÁG
TERÜLETÉN
bemutatni Horvátország helyzetét
a Jugoszláv Szocialista Szövetségi
Köztársaságban (1963. – 1991.)

POVIJEST 2012 mad.indd 33

• ismertetni a JSzNK társadalompolitikai rendszerét és
határvonalainak kialakulását*
• megmagyarázni a társadalmi és gazdasági változásokat és azok
hatásait a mindennapokra**
• a nemzeti és vallási kérdés elemzése a JSzNK idején* **
• ismertetni a külpolitikában bekövetkezett változásokat és annak
következményeit
• ismertetni a társadalmi-politikai élet legismertebb képviselőit
• megítélni Horvátország gazdasági és politikai helyzetét a JSzSzKban**
• ismertetni a JSzSzK külpolitikai helyzetét és belpolitikai alapjait**
• ismertetni a politikai centralizáció elleni horvát szembenállást,
nemzeti kérdést és a horvát ellenállást és következményeit**
• ismertetni a JSzSzK felbomlásához vezető eseményeket és
folyamatokat**
• bemutatni a kor társadalmi, politikai és kulturális sajátosságait**
• megmagyarázni a nyolcvanas évek életminőség stagnálásának
okait
• ismertetni horvát kivándorlás indokait, illetve bemutatni a
kivándoroltak kulturális és politikai ténykedéseit**
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ismertetni az EU integrációs folyamatokat

• ismertetni a világ politikai és gazdasági társulásainak kialakulását*
• ismertetni az EU kialakulását, céljait, folyamatait és működésének
következményeit* **

bemutatni napjaink világának aktuális
problémáit

• bemutatni a világ kapcsolatrendszerét a szocializmus bukását
követően (globalizáció, átmenet, terrorizmus, antiterrorizmus,
környezeti problémák)* **

ismertetni a tudomány, a kultúra, a sport
és a mindennapi életet

• ismertetni a technika, tudomány, kultúra és a sportvilág globális
faluvá való fejlődését (TV, űrkutatások, számítástechnika fejlődése,
új betegségek megjelenése és az orvos kutatások fejlődése, új
művészeti és irodalmi irányzatok megjelenése, sportágakba való
befektetések)**
• elemezni a társadalmi jelenségeket és azok következményeit**
• ismertetni a zene és a médium politikai és társadalmi hatásait

megmagyarázni a Horvát Köztársaság
önállóságénak és szuverenitásának
időszakát

• elemezni a horvát önállóság elleni okokat és felsorolni az
ellenállás alanyait**
• felsorolni a legfontosabb döntéseket, eseményeket és
személyeket, amelyek a szuverén horvát állam keletkezéséhez
vezettek**
• a szuverenitás megvédése érdekében (honvédő háború) felsorolni
a legfontosabb eseményeket és személyeket és leírni szerepüket**
• megnevezni az agresszió alanyait és tevékenységük formáit
• leírni ennek az időszaknak az emberi, anyagi és kulturális
veszteségeit, a horvát emigráció és más baráti államok
hozzájárulását**
• felsorolni a modern Horvátország megoldatlan társadalmi,
politikai és gazdasági problémáit
• megmagyarázni Horvátország EU-s csatlakozási folyamatát
• meghatározni azokat az értékeket, amelyeket Horvátország
Európának hoz
• felsorolni a horvát kulturális, művészeti, tudományos és sport
eredményeket a mai időszakban

NAPJAINK VILÁGA
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