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1. Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése
 A második világháború lezárása – győztes és vesztes országok 1945-ben
 A szövetségesek együttműködése és az ellentétek kialakulása
 A hidegháború kialakulása
 A gyarmati rendszer felbomlása
 A hidegháború 1953 és 1963 között
 Az európai integráció kezdetei
2. Magyarország 1945 és 1956 között
 A szovjet megszállás és következményei
 Társadalmi változások és az új politikai rendszer kialakulása 1945-ben
 A határon túli magyarság és a hazai németek sorsa 1944 és 1947 között
 Magyarország úton a diktatúra felé
 A kommunista diktatúra kiépülése
 A Rákosi-diktatúra időszaka
 A társadalom helyzete az 1950-es évek elején
 A Rákosi-diktatúra meggyengülése
 Az 1956-os forradalom és szabadság-harc
 A szabadság kiteljesedése és az újabb szovjet intervenció
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3. A két világrendszer versengése és a szovjet tömb felbomlása
 A harmadik világ és a helyi háborúk az 1960-70-es években
 A szuperhatalmak versengése és együttműködése
 Gazdaság és politika a vasfüggöny két oldalán a hideg-háború évtizedeiben
 Változások az életmódban és a mentalitásban
 A szovjet tömb meggyengülése
 Rendszerváltoztatások és átalakulás Kelet-Közép-Európában
 A kétpólusú világrend megszűnése
4. A Kádár-korszak
 A berendezkedő Kádár-rendszer – megtorlások 1956 után
 A kádári konszolidáció
 Az életmód átalakulása az 1960-70-es években
 Társadalmi változások az 1960-70-es években
 A Kádár-rendszer meggyengülése
 A szocialista rendszer felbomlása és a demokratikus Magyarország születése
5. A globalizáció kiteljesedése.
Európa és Magyarország a 20. század végén és a 21. század elején
 Az „új világrend” kihívásai
 A globális problémák, a fenntarthatóság dilemmái
 A globális világgazdaság
 Az Európai Unió kialakulása és működése
 A magyar demokrácia 1990 és 2004 között
 Gazdasági és társadalmi változások az 1990-es években és a 2000-es évek első
felében
 A határon túli magyarság helyzete

