A KÖZÉPSZINTŰ TÁRSADALOMISMERET SZÓBELI ÉRETTSÉGI TEMATIKÁJA 2019-BEN

„A” TÉTELSOR – TÁRSADALOMISMERET ÉS JELENISMERET

I. EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG
1. A társadalmi szabályok: szokások, kultúrák, civilizációk
2. Az emberi szabadság kérdésének erkölcsi és jogi dilemmái
3. A társadalmi előítéletek és a diszkrimináció
4. A szocializáció színterei
II. TÁRSADALMI VISZONYOK
5. A család fogalma, típusai és történeti fejlődése
6. A család a 21. században: alternatív modellek, a funkciók és a nemi szerepek napjainkban
7. A mai magyar társadalom szerkezete, rétegződése
8. Magyarország demográfiai mutatói
9. Szegénység, urbanizációs és regionális problémák Magyarországon
10. A magyarországi roma népesség története, társadalmi és szociális helyzete
III. ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
11. Az emberi jogok rendszere és intézményes védelme a 20. században és napjainkban
12. A demokratikus államberendezkedés alapelvei
13. A kormányzati rendszerek típusai, intézményei és főszereplői
14. A magyar igazságszolgáltatás szerkezete, a büntetőeljárás szereplői és intézményei
15. Magyarország közigazgatása és önkormányzati rendszere napjainkban
16. Az állampolgári jogviszony és dokumentumai
IV. JELENISMERET – TÁRSADALMI VILÁGREND AZ EZREDFORDULÓN
17. Az európai integráció folyamata és kihívásai napjainkban
18. A globalizáció jelensége, kihívások és válaszok
19. Fogyasztói társadalom, információs társadalom, élethosszig tartó tanulás
20. A fenntartható fejlődés gondolata, a fenntarthatóság kritériumai
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„B” TÉTELSOR – GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK

I. A GAZDASÁGI KÖRNYEZET
1. A gazdaságszervezés alaptípusai. A gazdasági ciklusok
2. A gazdaság szereplői. Piac, kínálat és kereslet összefüggései
3. A vállalkozások tulajdonlási formái, a vállalati stratégia
4. Vállalatok alapítása, innováció és marketing
5. A globális világgazdaság jellemzői: integrációk és transznacionális vállalatok
II. AZ ÁLLAM GAZDASÁGI SZEREPVÁLLALÁSA
6. A nemzetgazdaságot jellemző mutatók
7. A gazdaságpolitika fogalma, a gazdaság élénkítésének technikái
8. A gazdaságpolitika eszközei, monetáris és fiskális politika
9. A gazdaság élénkítésének lehetőségei Magyarországon
10. Az európai gazdasági integráció története és jelenlegi helyzete
11. A nemzetközi kereskedelem
III. PÉNZÜGYI ISMERETEK
12. A pénz kialakulása, jellemzői, funkciói
13. A nemzetközi és a hazai bankrendszer fő jellemzői
14. Pénzügyi tranzakciók, hitelfajták
15. A tőzsde. Az értékpapírok főbb fajtái. Megtakarítási formák
16. A nemzetközi tőkeáramlások, a nemzetközi pénzügyi rendszer
IV. A MUNKA VILÁGA, FOGYASZTÓ A PIACGAZDASÁGBAN
17. Munkajogi ismeretek
18. A hazai és nemzetközi munkaerőpiac elvárásai, a munkaerőpiacra lépés feltételei
19. Álláskeresés, mobilitás, munkanélküliség
20. A fogyasztói jogok

Az érettségi vizsga tematikája az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002.
(V.24.) OM rendelet alapján készült.

Debrecen, 2019. február 27.
Dr. Kavecsánszki Máté
szaktanár
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