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1. A római köztársaság utolsó száz éve: válságok, belháborúk, egyeduralom
2. A zsidó vallás, a kereszténység és az iszlám: hasonlóságok, különbségek
3. Városi társadalom, városi élet a középkori Európában
4. Gazdasági és pénzügyi változások a 13–15. századi Magyarországon
5. Európa expanziója: a nagy földrajzi felfedezések hatása Európára és az Európán kívüli
világra
6. Az Oszmán Birodalom terjeszkedése és a Magyar Királyság válaszlehetőségei a 15–16.
században
7. Reformáció és ellenreformáció Magyarországon és Erdélyben
8. Demográfiai változások, nemzetiségi viszonyok Magyarországon a „hosszú” 18. században
9. Abszolút királyság és parlamentáris monarchia a 17–18. században
10. Magyarország helyzete a Habsburg Birodalomban kb. 1740-től 1800-ig
11. A liberalizmus és nacionalizmus eszméi Széchenyi és Kossuth reformkori programjában
12. Magyarország alkotmányos berendezkedése és alaptörvényei 1848-ban és 1867-ben
13. Gazdasági fejlődés, modernizáció és urbanizáció Magyarországon a 19. században
14. Az első világháború és az 1919–1920-as békeszerződések gazdasági következményei
15. A nők helyzetének, szerepének változásai a 20. században
16. Fellendülés, válság, globalizáció a 20. századi világgazdaságban
17. Diktatúrák előretörése az 1930-as évek Európájában
18. Magyar külpolitika a második világháború előtt és alatt
19. Válságok és megegyezések a hidegháború első időszakában (kb. 1947–1963)
20. Életviszonyok a Rákosi-rendszer kemény és a Kádár-korszak puha diktatúrájában
21. Rendszerváltás és demokratikus köztársaság Magyarországon (kb. 1988–2010)
22. Kisebbségek és esélyegyenlőség Magyarországon a 20–21. század fordulóján
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1. Gazdaság, anyagi kultúra
– Gazdasági és pénzügyi változások a 13–15. századi Magyarországon
– Európa expanziója: a nagy földrajzi felfedezések hatása Európára és az Európán kívüli
világra
– Fellendülés és válság a 20. századi világgazdaságban
– Az első világháború és az 1919–1920-as békeszerződések gazdasági következményei

2. Népesség, település, életmód
– Városi társadalom, városi élet a középkori Európában
– Demográfiai változások, nemzetiségi viszonyok Magyarországon a „hosszú” 18. században
– Gazdasági fejlődés, modernizáció és urbanizáció Magyarországon a 19. században
– Életviszonyok a Rákosi-rendszer kemény és a Kádár-korszak puha diktatúrájában

3. Egyén, közösség, társadalom
– Reformáció és ellenreformáció Magyarországon és Erdélyben
– A nők helyzetének, szerepének változásai a 20. században
– Kisebbségek és esélyegyenlőség Magyarországon a 20–21. század fordulóján

4. Modern demokráciák működése
– Abszolút királyság és parlamentáris monarchia a 17–18. században
– Magyarország alkotmányos berendezkedése, alaptörvényei 1848-ban és 1867-ben
– Diktatúrák előretörése az 1930-as évek Európájában
– Rendszerváltás és demokratikus köztársaság Magyarországon (kb. 1988–2010)

5. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
– A római köztársaság utolsó száz éve: válságok, belháborúk, egyeduralom
– A zsidó vallás, a kereszténység és az iszlám: hasonlóságok, különbségek
– A liberalizmus és nacionalizmus eszméi Széchenyi és Kossuth reformkori programjában

6. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés
– Az Oszmán Birodalom terjeszkedése és a Magyar Királyság válaszlehetőségei a 15–16.
században
– Magyarország helyzete a Habsburg Birodalomban kb. 1740-től 1800-ig
– Magyar külpolitika a második világháború előtt és alatt
– Válságok és megegyezések a hidegháború első korszakában (kb. 1947–1963)

