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A második világháború
 A második világháború kezdete és első évei
 A világháború kiszélesedése
 Fordulat a világháború menetében
 A hátország szenvedései
 A holokauszt
 Németország legyőzése
 Japán legyőzése
 Magyarország a világháborúban
 Magyarország német megszállása
 A holokauszt Magyarországon
 A nyilas diktatúra. Magyarország, mint hadszíntér

II. A szuperhatalmak szembenállása
 A győztes hatalmak átmeneti együttműködése a második világháború után
 A kétpólusú világ kialakulása
 A kettéosztott Európa
 Az Európán kívüli világ
 Válsággócok és fegyveres konfliktusok a hidegháború korában
 A gazdaság két útja: piacgazdaság és tervgazdálkodás
 Az életmód változása, a populáris kultúra kialakulása és terjedése a világban

III. Magyarország 1945-től az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséig
 Magyarország 1945 és 1947 között
 A határon túli magyarság a világháború után
 A kommunista diktatúra. Rákosi, a diktátor
 Törvénytelenségek az ötvenes években
 Hétköznapok és ünnepek a Rákosi-diktatúra idején
 Reformkísérlettől a forradalomig
 Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc

IV. Az egységesülő Európa, a globalizáció terjedése
 A nyugati integráció. Az enyhülés kezdetei
 A Szovjetunió felbomlása
 A rendszerváltó Kelet-Közép-Európa. Németország egyesülése
 Az Európai Unió létrejötte és működése
 A közelmúlt válsággócai és háborúi
 A globális világ sajátosságai, a globalizáció előnyei és hátrányai
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V. A Kádár-korszak
 Az 1956 utáni kádári diktatúra, a megtorlás időszaka
 A Kádár-rendszer megszilárdulása
 Élet a „legvidámabb barakkban”
 A Kádár-korszak ellenzéke
 A pártállam csődje

VI. Demokratikus rendszer megteremtése és kiépítése Magyarországon
 A rendszerváltozás folyamata
 A demokratikus jogállam működése és a magyar külpolitika törekvései 1990 és
2004 között
 A gazdasági élet és a jogi intézményrendszer az 1990 utáni Magyarországon
 A magyarországi nemzetiségek. A cigány (roma) népesség helyzete
 A határon túli magyarság sorsa a rendszerváltozást követően
 A Kárpát-medencén kívüli magyarság helyzete

VII.Társadalmi ismeretek
 Szokás, hagyomány, illem, erkölcs
 A törvény ereje, a jogi szabályozás sajátosságai
 Az alkotmány és a törvényalkotás
 Jogok és kötelességek együtt járnak
 A gyermekek és tanulók jogai
 Politikai rendszerek és államformák
 A parlamentáris demokrácia
 Az állam mi vagyunk
 A demokratikus Magyarország
 A gazdaság legfontosabb szereplői
 A pénz szerepe a gazdaságban
 Pénzintézetek és tevékenységük
 Média és környezet, avagy médiakörnyezet
 A média célközönsége

