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Osztály: 8. a és 8. b

A vizsga leírása
A vizsga két részből áll. Egy írásbeli és egy szóbeli részből.
Írásbeli és szóbeli vvizsga témakörei:
Az írásbeli és szóbeli vizsga témakörei megegyeznek.
I. félév:
A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika
(középkor, kancellária, grófság, feudalizmus, hűbériség, hűbérúr, hűbéres, vár, lovag,
jobbágy, robot, majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás)
A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl.
keresztény, zsidó) együttműködés és konfliktusok (római katolikus egyház, ortodox
egyház, pápa, szerzetes, kolostor, kódex, bencés rend,
invesztitúra, cölibátus,
inkvizíció, eretnekség, koldulórendek, antijudaizmus )
A középkori város és a céhes ipar (középkori város, városi önkormányzat, hospes,
céh, levantei kereskedelem, Hanza)
Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai (iszlám, Korán, kalifa, rekonkviszta)
A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás (nyelvrokonság, hunok, finnugor,
őstörténet, őshaza, félnomád életmód, nagycsalád, törzs, törzsszövetség, fejedelem,
kettős fejedelemség, táltos, honfoglalás )
Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége (királyi
vármegye, ispán, nádor, egyházmegye, érsekség, királyi tanács, tized, várjobbágy, bán,
vajda)
II. félév:
Az Aranybulla-mozgalom (szerviens, Aranybulla, ellenállási jog, nemesi vármegye )
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A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején (székelyek, szászok, tatárok,
kunok, familiaritás, báró, nemes)
A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra (skolasztika, egyetem, román
stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, könyvnyomtatás)
Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői (szultán, szpáhi, janicsár)
A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején (tartományúr, bandérium,
honorbirtok, aranyforint, regálé, harmincad, kamara haszna, kapuadó, szabad királyi
város, bányaváros, mezőváros)
Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája
sereg, Corvina)

(rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete

Budapest, 2016. szeptember 1.
történelem munkaközösség

