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Tájékoztató a humán tagozatról

Iskolánkban 2008 óta működik humán tagozat. Ennek a képzésnek elsődleges célja az
emelt szintű történelem érettségire való felkészítés. A jelenleg érvényben lévő helyi
tantervünk szerint diákjaink magasabb óraszámban tanulhatják a tantárgyat. A kilencedik, a
tízedik és a tizenegyedik évfolyamon heti négy történelem órájuk, a tizenkettedik évfolyamon
heti hat órájuk van. Nagy hangsúlyt fektetünk a szóbeliségre, a forráselemzés és egyéb
kompetenciák fejlesztésére, alaposabb ismeretek megszerzésére állampolgári ismeretekből és
művészettörténetből.
A tizenegyedik évfolyamtól lehetősége van tanulóinknak egyéb emelt szintű
érettségire felkészítő tantárgyak felvételére is. Magyar nyelv és irodalom esetén ez elősegíti a
diák bölcsészkaron való továbbtanulását, jogi képzésre való jelentkezését. Matematika
tantárgy felvételével a közgazdasági tanulmányok, nyelvek felvételével a kereskedelem,
marketing, turizmus és vendéglátás pályák válnak könnyebben elérhetővé. Továbbtanulási
eredményeink nagyon jók, tanulóink majdnem 100 %-ban államilag támogatott képzésben
részesülhetnek a felsőoktatásban.
A felvételizők központi írásbeli felvételit írnak magyar nyelvből és matematikából és
külön felvételi vizsgát tesznek szóban történelem tantárgyból. A szóbeli felvételin kb. 10
perces felkészülési idő után 5-10 perces beszélgetésre kerül sor egy meghatározott téma
alapján. A felkészülés és beszélgetés ideje alatt történelmi atlasz használata megengedett és
ajánlott. Atlaszokat biztosítunk.
A szóbeli felvételi témakörei a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A magyar nép vándorlása és a honfoglalás
Az uradalom
A középkori egyház, a szerzetesek élete
A keresztes hadjáratok kora
Élet a középkori városokban
A lovagkor és a lovagrendek

7. Az Árpád-házi magyar királyok
• Géza fejedelem
• I. István
• Szent László
• Könyves Kálmán
• II. András
• IV. Béla
8. A vegyes-házi királyok kora
• Károly Róbert
• Nagy Lajos
• Luxemburgi Zsigmond
• Hunyadi János
• Hunyadi Mátyás
• a Mohácshoz vezető út
9. A nagy földrajzi felfedezések
10. Török világ Magyarországon
• A három részre szakadt ország
• Várháborúk, végvári élet
• A török kiűzése
• A Rákóczi-szabadságharc
11. Napóleon és kora
12. Az ipari forradalom
13. Mária Terézia és II. József
14. A reformkor
15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
16. Az olasz és a német egység létrejötte
17. A kiegyezés és a kiegyezést követő gazdasági fejlődés
18. Az I. világháború
19. Nácizmus, fasizmus, sztálinizmus
20. A nagygazdasági világválság
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