
A történelem szóbeli felvételi beszélgetés menete 

A felvételi beszélgetés kötetlen légkörben zajlik, elsősorban nem a tárgyi tudást vizsgálja, 

hanem a gondolkodás, érvelés, lényeglátás, véleményalkotás képességére kíváncsi egy adott 

témakörhöz kapcsolódóan. 

Az előre megadott – honlapunkon is olvasható – témakörökből kérdést húz a felvételiző, melyet 

max. 15-20 perc felkészülés követ. A felkészülés során a tanuló használhatja történelem 

atlaszát, jegyzeteket készíthet. 

A húzott kérdéshez vagy kérdésekhez egy-két képi, vagy/és rövid szöveges forrás kapcsolódik, 

melyek segítségével kb. 8-10 percben a tanuló szabadon kifejti gondolatait. A felvételiző diák 

a felkészülés alatt 4-5 mondatban írásban is megfogalmazza a feltett kérdésre adott összegző 

válaszát.  

 

A szóbeli értékelésének alapvető szempontjai:  

- összefüggő válasz, logikus, értelmes megfogalmazás; 

- a forrás (források) korosztálynak megfelelő, értő használata; 

- a téma kapcsán felmerülő legfontosabb összefüggések átlátása; 

- kreativitás, kezdeményezőkészség, nyitottság, önállóság, a véleményalkotás képessége. 

 

Társadalomtudományi tagozat 

Történelem szóbeli – a felvételi beszélgetés témakörei 

1. Az ókori görög-római hitvilág jellegzetességei,  

vagy a Római Birodalom kialakulásának, a köztársaság időszakának néhány 

jellegzetessége (az egyik választható) 

2. A középkori városok (kialakulás, külső kép, jogi, gazdasági, kulturális, politikai szerep) 

vagy A középkori vár és környékének élete és a lovagkor jellemzői (az egyik 

választható) 

3. A magyar államalapítás jellegzetességei (Géza és István), 

vagy IV. Béla és a tatárjárás (az egyik választható) 

4. A Hunyadiak kora Magyarországon (Hunyadi János és Hunyadi Mátyás)  

vagy Törökellenes harcok, várháborúk a 16. századi Magyarországon (az egyik 

választható) 

5. A nagy földrajzi felfedezések (okok, felfedezők, a felfedezések hatásai)  

vagy Reformáció és ellenreformáció és szerepük Európában (az egyik választható) 

6. Az első ipari forradalom sajátosságai, hatása Európára,  

vagy Mária Terézia és II. József uralkodásának jellegzetességei (az egyik választható) 

7. A reformkor alapvető kérdései Széchenyi és Kossuth programjában,  

vagy Magyarország és a Habsburgok 1848-1849-ben és 1867-ben (az egyik választható) 

8. Az első világháború sajátosságai, hatása az európai történelemre, 

vagy A 20. századi totális diktatúrák egyikének bemutatása  (az egyik választható) 

9. A második világháború (okok, szövetségesek, jellegzetességek, és csak a legfontosabb 

események),  

vagy Magyarország háborúba lépésnek okai, következményei, a magyar holokauszt (az 

egyik választható) 

10. A hidegháború és a kétpólusú világ jellegzetességei,  

vagy Magyarország az 1950-es években (az egyik választható) 

 



Mintafeladatok a történelem felvételi beszélgetéshez 

 

(A görög hitvilág) 

 
Apollón isten templomában (vázafestmény) 

 

„Ők is olyanfajta társadalomban és ennek megfelelő államban élnek, mint az emberek [...]. Csak 

két különbség van isten és ember között: az egyik fokozati, a másik lényegi, minőségi.” (Hahn 

István: Istenek és népek; 1980) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A fenti két forrás segítségével és ismereteid alapján ismertesd a görög hitvilág alapvető 

sajátosságait! 

 

- Válaszodban térjél ki a görög istenekre, szerepükre, 

- ember és isten viszonyára, 

- a vallás hétköznapokban, művészetekben betöltött szerepére! 

 

Kérünk, a fenti kérdésről összegző gondolataidat, véleményedet fogalmazd meg 4-5 sorban! 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

  



(A középkori városok) 

 

(Carcassonne városa - Franciaország) 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A fenti két forrás segítségével és ismereteid alapján mutasd be a középkori városok 

alapvető jellegzetességeit! 

 

- Válaszodban térjél ki a városok kialakulására, külső képére, 

- a városokban lakók társadalmi, jogi helyzetére, szerepére, 

- a városok gazdasági jellegzetességeire! 

 

Kérünk, a fenti kérdésről összegző gondolataidat, véleményedet fogalmazd meg 4-5 sorban! 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 



(A hidegháború és a kétpólusú világ) 

 

(A karikatúra bal oldalán a szovjet pártfőtitkár, jobb oldalán az amerikai elnök) 

 

„A Balti-tenger mellett fekvő Stettintől az Adriai-tenger mentén fekvő Triesztig vasfüggöny 

ereszkedik le Európára. E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes 

fővárosai - Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Mindezek a híres 

városok és országok lakossága a szovjet szférában fekszik, és valamilyen formában alá vannak 

vetve nemcsak a szovjet befolyásnak, hanem Moszkva egyre nagyobb mértékű 

ellenőrzésének.” (W. Churchill beszédéből, 1946.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A fenti két forrás segítségével és ismereteid alapján mutasd be a hidegháború 

jellegzetességeit! 

 

- Válaszodban térjél ki a hidegháború fogalmára, okaira, 

- vázold a hidegháború néhány meghatározó eseményét, jelenségét! 

 

Kérünk, a fenti kérdésről összegző gondolataidat, véleményedet fogalmazd meg 4-5 sorban! 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
 


