9. évfolyam
Az ókori Kelet
Az ókori Egyiptom története és kultúrája
Mezopotámia népei: sumerok, akkádok, babiloniak
A Perzsa Birodalom
Palesztina: a zsidó nép története és vallása
Az ókori India és Kína
Az ókori Görögország
A görögöket összekötő kapocs: vallás és sport
Az athéni demokrácia kialakulása és működése. A periklészi kor
Spárta, a katonaállam
A görög-perzsa háborúk
Makedónia felemelkedése. Nagy Sándor és a hellenizmus
A Római Birodalom
Róma a köztársaság korában (államberendezkedés, hódítások)
A köztársaság válsága
Az első triumvirátus. Caesar egyeduralmi kísérlete
A második triumvirátus. Augustus
A kereszténység kialakulása és elterjedése. A kereszténység államvallássá válása
A Római Birodalom bukása

A középkor története
A Frank Birodalom
Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. Az Arab Birodalom
A középkori egyház (szerzetesrendek, a nyugati és a keleti kereszténység jellemzői,
invesztitúraharc)
A középkori gazdaság és társadalom
A rendiség kialakulása. A rendi monarchia működése
A középkori város és kereskedelem
Az Oszmán Birodalom
A középkori kultúra és művelődés
A magyarság története
A magyarok vándorlása és a honfoglalás
Az államalapítás. A Magyar Királyság létrejötte
Szent László és (Könyves) Kálmán uralkodása
II. András és az Aranybulla
IV. Béla és a tatárjárás
I. Károly uralkodása. I. (Nagy) Lajos törvényei
Luxemburgi Zsigmond uralkodása
Hunyadi János törökellenes küzdelmei

Hunyadi Mátyás uralkodása

10. évfolyam
A kora újkor története
A nagy földrajzi felfedezések és következményeik
Reformáció és ellenreformáció (katolikus megújulás)
Anglia a Tudor-korban
Anglia a Stuart-korban. Az alkotmányos monarchia létrejötte
A francia abszolutizmus létrejötte. XIV. Lajos uralkodása
A Habsburg Birodalom. A harmincéves háború
Magyarország a kora újkorban
Mohács és az ország három részre szakadása
A három országrész berendezkedése. A várháborúk
Reformáció és ellenreformáció (katolikus megújulás) Magyarországon
Tizenötéves háború és a Bocskai-felkelés
Erdély aranykora. Bethlen Gábor uralkodása
Magyarország a XVII. században (Zrínyi, Thököly, a török kiűzése)
A Rákóczi-szabadságharc
Forradalmak kora
A felvilágosodás
Az Amerikai Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya
A francia forradalom
Napóleon birodalma és bukása
Az ipari forradalom és következményei
A XIX. század uralkodó eszméi
Magyarország a Habsburg Birodalomban
Demográfiai és etnikai változások a XVIII. században
A felvilágosult abszolutizmus. Mária Terézia és II. József uralkodása
Reformkor, forradalom és szabadságharc
A reformkor. Széchenyi és Kossuth programja
A nemzeti eszme kibontakozása
A pesti forradalom. Az áprilisi törvények
A szabadságharc katonai és politikai eseményei

11. évfolyam
A nemzetállamok kora
Az olasz egység létrejötte
Az egységes Németország létrejötte és nagyhatalommá válása
Az ipari forradalom újabb hulláma
Polgárháború az Egyesült Államokban. Az USA nagyhatalommá válása
A balkáni konfliktusok
A szövetségi rendszerek kialakulása
A gyarmatosítás újabb hulláma
A kiegyezés és a dualizmus kora
A kiegyezéshez vezető út. A neoabszolutizmus időszaka
A kiegyezés létrejötte. Az Osztrák-Magyar Monarchia működése
Politikai élet a dualizmus korában
Gazdasági változások a dualizmus korában
A dualizmus társadalma
Nemzetiségi kérdés a dualizmus korában
Az első világháború és következményei
Az első világháború (okai, hadviselő felek, frontok, a háború jellege)
Forradalmak Oroszországban
Az első világháborút lezáró békerendszer
Magyarország az első világháborúban
Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság
Európa és a világ a két világháború között
Az olasz fasizmus
A bolsevik Oroszország. A sztálinizmus
A gazdasági világválság
Nemzetiszocializmus a hitleri Németországban
Magyarország a két világháború között
A trianoni béke és következményei
A bethleni konszolidáció
A gazdasági világválság hatása Magyarországon
A magyar bel- és külpolitika a két világháború között
A második világháború

A második világháború (előzményei, kitörése, főbb hadi és diplomáciai eseményei)
A háború borzalmai. A holokauszt
Magyarország a második világháborúban

12. évfolyam
A hidegháború
Szövetségesekből ellenfelek. A hidegháború kibontakozása
A hidegháborús szembenállás jellemzői. Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején
(berlini blokád, Korea, Kuba, Vietnám)
A hidegháború vége. A kétpólusú világrend megszűnése (SZU és a keleti blokk megszűnése,
demokratizálódás, Németország újraegyesítése)
Magyarország 1945-1956 között
Magyarország a második világháború után. A szovjet megszállás és következményei
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A Kádár-korszak
Megtorlás és konszolidáció. A „legvidámabb barakk” kiépülése
A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban. Életmód és mindennapok
A Kádár-rendszer válsága. A rendszerváltás
Az Európai Unió és a globális világ
Az Európai Unió kialakulása, intézményei és működése
A globális világ problémái
Magyarország a rendszerváltás után
A parlamenti demokrácia működése Magyarországon
Gazdasági, társadalmi, demográfiai változások Magyarországon
Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek
A hazai cigányság története és helyzetük jellemzői
Társadalmi rétegződés, társadalmi egyenlőtlenségek
A politikai intézményrendszer fő elemei. A választási rendszer
Az állam gazdasági szerepe. A háztartás pénzügyei
A munka világa

