A TIZENEGYEDIKES TÖRTÉNELEM „KISÉRETTSÉGI” VIZSGA
2018/2019. TANÉV
Vizsga célja

Kétszintű érettségihez történő
jobb alkalmazkodás, írásbeli
kompetenciák

Mérés, szóbeli kompetenciák

Mérés, szóbeli kompetenciák

Vizsga típusa

Írásbeli

Szóbeli - "A" témakör

Szóbeli - "B" témakör

Vizsga jellege

kompetencia alapú feladatok
(forráselemzés)
+
alapcsoport: 1 nagyesszé
fakultáció: 1 komplex esszé

1 tétel
tárgyi tudás+kompetencia

1 tétel
tárgyi tudás+kompetencia

Vizsga időtartama

'90

'15

'15 ('20)

Használt tankönyv
(iskolában használt tankönyv)

OFI
Történelem 9.
Történelem 10.

OFI
Történelem 9.
Történelem 10.

OFI
Történelem 9.
Történelem 10.

Vizsga anyaga

Ókor, középkor
2 tankönyvben:
Róma: 68-106. oldal (9.)
Árpád-ház és Vegyesházikirályok: 164-215. oldal (9.)
Mo. a kora újkorban 48-87.
oldal (10.)
Az újjáépítés kora Mo.-on 146163. oldal (10.)

Ókor, középkor
2 tankönyvben
Hellasz: 34-66. oldal (9.)
Árpád-ház és Vegyesházikirályok: 164-215. oldal (9.)
Mo. a kora újkorban 48-87.
oldal (10.)
Az újjáépítés kora Mo.-on 146163. oldal (10.)

Ókor, középkor
2 tankönyvben
Középkori egyetemes történelem
108-161. oldal (9.)
A Világ és Európa a kora
újkorban 6-41. oldal (10.)

Vizsgarész értéke az
összteljesítményben

33%

33%

33%



Témakörök

A Római Birodalom
Magyar történelem a
kezdetektől 1790-ig




Az ókori Hellasz
Magyar történelem a
kezdetektől 1790-ig





Kora feudalizmus
Európában
Érett feudalizmus
Európában
A Világ és Európa a
kora újkorban

A szóbeli vizsgára tételsor
nincs!

Projecttevékenység,
versenyeztetés jobb
bekapcsolása
Project, verseny, egyéb*

Project:
 történelmi regény olvasó
project
 levéltár-project
 önálló kutatási project
 olvasó-project
 Stb.
Versenyek:
 OKTV
 Savaria
 Cultura nostra



egyéb versenyek

Esszéírás:
 KÚTDIÁK
*A két szóbeli téma közül a „B” kiváltható projekttel vagy
országos, megyei verseny eredménnyel a 9-11. évfolyam során.
Így a projekt adhatja a vizsga 33%-át. A kiváltás feltételeinek
megbeszélése a vizsgáztató tanár jogköre.
Fakultációsokra a kiválthatóság nem vonatkozik, nekik két tételt
kell húzni. Az emelt szintű történelem érettségi vizsgához
hasonlóan ezt tételenként 20 percben kell kifejteni.
Csak az aktuális érettségi vizsgaszabályzat által elfogadott
történelem atlasz használható.

Értékelés: Az aktuális érettségi
vizsgaszabályzat alapján.
Alapcsoport és emelt csoport
különböző!

