Osztályozóvizsga-tematika
7. évfolyam
Történelem
1. félév
I. A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei
 Európa a világ élén: Nagy-Britannia és Franciaország a 19. században
 A nemzetállamok kora: az olasz és a német egység
 A lehetőségek hazája: az amerikai polgárháború
 Az ipari forradalom második szakasza: újabb ipari és technikai fejlődés a 19-20.
század fordulóján
 Az idő és a távolság legyőzése: a közlekedés és a távközlés forradalma

II. Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon
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