
Társadalomismeret és jelenismeret 

I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 

1.    Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 

2.      Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom életében! 

 

II. Jogi alapismeretek ( 2 ) 

3. Mutassa be a magyar igazságszolgáltatás intézményeit és működését! 

4. Mutassa be az alkotmányosság klasszikus alapelveit és a magyar alkotmánytörténet 
jellemzőit! 

 

III. Állampolgári ismeretek ( 3) 

5. Ismertesse az alapvető emberi-, gyermeki- és diákjogokat, valamint az ezekhez társuló 
kötelességeket! 

6.  Ismertesse a magyar közigazgatás intézményrendszerét! 

7. Mutassa be a civil társadalom fogalmát és szerepét a mai magyar társadalomban! 

 

IV. Család és felnőtté válás ( 2 ) 

8. A család és a házasság az európai történelemben 

9. Mutassa be a legfontosabb szocializációs közegeket! 

 

V. Kultúra és közösség ( 2 ) 

10. Mutassa be az információáramlás formáinak változását a polgári világban! 

11. Értelmezze a  nemzet, állam, etnikum, többség és kisebbség fogalmát. Mutassa be 

szerepüket a társadalmi együttélésben! 

 



 

VI. Társadalmi viszonyok ( 3 ) 

12. Értelmezze a szegénység fogalmát, mutassa be a szegénységet mint társadalmi problémát! 

13. Mutassa be a társadalmi mobilitás fogalmát, lehetőségeit a polgári társadalmakban! 

14. Mutassa be a kisebbségek jogait, helyzetét a mai Magyarországon! 

. 

VII. A tudományos haladás kora  ( 1 ). 

15. Mutassa be az informatikai és távközlési rendszerek hatásait a tanulásra és a 

tapasztalatszerzésre, valamint a személyközi érintkezés átalakulására. 

VIII. Az új gazdasági és társadalmi világrend (1) 

16. Mutassa be az európai integráció legfontosabb lépéseit! 

 

IX. Kultúra és globalizáció ( 2 ) 

17. Mutassa be  az ENSZ szerepét a nemzetközi konfliktusok, globális problémák 
megoldásában! 

18. Mutassa be a tömegkultúra legfontosabb jelenségeit! 

 

X. A munka világa  (2) 

19.  Mutassa be hagyományos és az “amerikai típusú” önéletrajz szerkezetét!  
 
20. Mutassa be  álláskeresés alapvető “szabályait” (információforrások fajtái, teendők a 
hirdetés elolvasásától a meghallgatás lezárásáig)! 

 

XI. A növekedés határai ( 1 ) 

21. Mutassa be a technikai civilizációnak és a gazdasági növekedésnek természeti környezetre 

gyakorolt hatásait! 



 

Gazdasági ismeretek 

I. A vállalkozás világa ( 7 ) 

1. Mutassa be a termelés fogalmát és tényezőit! 

2. Ismertesse a pénz lényegét és funkcióit! 

3. Mutassa be a vállalkozások szervezeti  formáit! 

4. Mutassa be a legfontosabb kereskedelempolitikai eszközöket! 

5. Mutassa be egy kisvállalkozás alapításának folyamatát (ötlet, terv, piac, források).! 

6. Mutassa be a  piac fogalmát és jelentőségét, a kereslet – kínálat törvényszerűségeit! 

7. Mutassa be, milyen tulajdonságokkal célszerű rendelkeznie egy leendő vállalkozónak! 
Hogyan jellemezné önmagát vállalkozói szempontból? 

 

II. A gazdasági környezet (9) 

8. Mutasson be egy családi költségvetést, és ismertesse milyen döntési alternatívák lehetnek 
ha többlet, illetve hiány keletkezik a költségvetésben! 

9. Mutassa be a bankok, a pénz- és értékpapír-piac szerepét, működését a gazdaságban!! 

10. Határozza meg az infrastruktúra fogalmát, mutassa be szerepét a társadalmi-gazdasági 
életben! 
 
11. Ismertesse gazdasági növekedés, stagnálás, foglalkoztatottság, munkanélküliség, infláció 
fogalmát! 

12. Mutassa be, mi a különbség a szükségletek, az igény és a kereslet között!  

13. Ismertesse a legfontosabb megtakarítási formákat! 

14.  Ismertesse, milyen lehetőségei vannak, ha hibás árut vásárolt! 

15. Mutassa be az állami költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait! 

16. Mutassa be a marketing fogalmát, a fogyasztói piac manipulálásának módszereit! 

 

 



III. Világgazdaság (5) 

17. Mutassa be a külkereskedelem jelentőségét és a nemzetközi kereskedelem korlátozó 
eszközeit! 

18. Mutassa be az Európai Unió gazdasági szervezeteit! 

19. Mutassa be az EU fő gazdaságszervező elveit!  

20. Mutassa be a  piaci érdekek túlzott érvényesítésének néhány káros példáját! 

21. Mutassa be az üzleti szemlélet túlzásaiból eredő károk ellensúlyozásának néhány példáját! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tételek 

 

1.A)  Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 

    B) Mutassa be a vállalkozások szervezeti formáit! 

 

2. A) Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom életében! 

     B) Mutassa be egy kisvállalkozás alapításának folyamatát (ötlet, terv, piac, források)! 

 

3. A) Mutassa be a magyar igazságszolgáltatás intézményeit és működését! 

     B) Mutassa be, milyen tulajdonságokkal célszerű rendelkeznie egy leendő vállalkozónak!           
Hogyan jellemezné önmagát vállalkozói szempontból? 

 

4.A)  Mutassa be az alkotmányosság klasszikus alapelveit és a magyar alkotmánytörténet 
 jellemzőit! 

   B) Mutassa be a bankok, a pénz- és értékpapír-piac szerepét, működését a gazdaságban! 

 

5. A)  Ismertesse az alapvető emberi-, gyermeki- és diákjogokat, valamint az ezekhez társuló 
 kötelességeket! 

     B)  Mutassa be a termelés fogalmát és tényezőit! 

 

6.  A)  Ismertesse a magyar  közigazgatás intézményrendszerét! 

     B) Határozza meg az infrastruktúra fogalmát, mutassa be szerepét a társadalmi-gazdasági 
 életben! 

 

7. A)  Mutassa be a civil társadalom fogalmát és szerepét a mai magyar társadalomban! 

    B)  Mutassa be a  piac fogalmát és jelentőségét, a kereslet – kínálat törvényszerűségeit! 
 
 



8. A)  A család és a házasság az európai történelemben 

     B)  Mutassa be az üzleti szemlélet túlzásaiból eredő károk ellensúlyozásának néhány 
 példáját! 

 

9. A) Mutassa be a legfontosabb szocializációs közegeket! 

     B)  Mutassa be, mi a különbség a szükségletek, az igény és a kereslet között! 

 

10. A) Mutassa be az információáramlás formáinak változását a polgári világban! 

      B) Ismertesse a legfontosabb megtakarítási formákat! 

 

11. A) Értelmezze a  nemzet, állam, etnikum, többség és kisebbség fogalmát. Mutassa be 

szerepüket a társadalmi együttélésben! 

B) Mutassa be az Európai Unió gazdasági szervezeteit! 

 

12. A)  Értelmezze a szegénység fogalmát, mutassa be a szegénységet mint társadalmi 
 problémát! 

    B)  Ismertesse a pénz lényegét és funkcióit! 

 

13. A) Mutassa be a társadalmi mobilitás fogalmát, lehetőségeit a polgári társadalmakban! 

      B) Mutassa be a külkereskedelem jelentőségét és a nemzetközi kereskedelem korlátozó 
 eszközeit  

 

14. A)  Mutassa be a kisebbségek jogait, helyzetét a mai Magyarországon! 

      B) Mutassa be az állami költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait! 

 



15. A) Mutassa be az informatikai és távközlési rendszerek hatásait a tanulásra és a 

 tapasztalatszerzésre, valamint a személyközi érintkezés átalakulására. 

     B)  Mutassa be a marketing fogalmát, a fogyasztói piac manipulálásának módszereit! 

 

16. A) Mutassa be az európai integráció legfontosabb lépéseit! 

      B) Ismertesse, milyen lehetőségei vannak, ha hibás árut vásárolt! 

 

17. A)  Mutassa be a tömegkultúra legfontosabb jelenségeit!! 

     B) Mutassa be az EU fő gazdaságszervező elveit!  

 

18. A) Mutassa be  az ENSZ szerepét a nemzetközi konfliktusok, globális problémák 
megoldásában 

      B) Ismertesse gazdasági növekedés, stagnálás, foglalkoztatottság, munkanélküliség, 
 infláció fogalmát! 

 

19. A)  Mutassa be hagyományos és az “amerikai típusú” önéletrajz szerkezetét!  
 

      B) Mutasson be egy családi költségvetést, és ismertesse milyen döntési alternatívák 
 lehetnek ha többlet, illetve hiány keletkezik a költségvetésben! 

 
 
20. A) Mutassa be  álláskeresés alapvető “szabályait” (információforrások fajtái, teendők a 
 hirdetés elolvasásától a meghallgatás lezárásáig)! 

      B) Mutassa be a  piaci érdekek túlzott érvényesítésének néhány káros példáját! 

 

21. A) Mutassa be a technikai civilizációnak és a gazdasági növekedésnek természeti környe-
 zetre gyakorolt hatásait! 

      B) Mutassa be a legfontosabb kereskedelempolitikai eszközöket! 


