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	Vázolja fel a politikai rendszerváltás főbb eseményeit 1989-ben!

Melyek voltak az ellenzék főbb irányzatai?
Milyen körülmények között alakult meg az „EKA”?
Vázolja fel a tárgyalásos rendszerváltás körülményeit és közvetlen eredményeit!
Milyen kérdéseket szabályoztak a rendszerváltó törvények?
Milyen vita folyt a köztársasági elnök intézményéről?
Mik voltak a „négy igenes” népszavazás kezdeményezésének okai és eredményei?
Milyen eredménnyel zárultak az 1990-es országgyűlési választások?
Vázolja fel az Antall-kormány összetételét és politikáját!
Mit tartalmazott az MDF-SZDSZ megállapodás?
Hogyan határozták meg a végrehajtó hatalom alkotmányos pozícióját az MDS-SZDSZ megállapodásban?
Mit jelent a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézménye?
Melyek voltak a rendszerváltó folyamat alapvető jellemzői és milyen módon lehet szakaszolni?
Párthovatartozás szempontjából milyen összetételűek voltak a demokrácia kormányai Magyarországon?
Miben különbözik a társadalmi struktúra és a társadalmi rétegződés?
Melyek a társadalmi egyenlőtlenségek különböző releváns dimenziói?
Hogyan lehet meghatározni az egyén általános társadalmi státuszát?
Hogyan alakultak a jövedelemkülönbségek a 90-es években és az ezredfordulón?
Értelmezze a „kétharmados társadalom” és a társadalom „homokórára” hasonlító szerkezetének fogalmati!
Milyen főgg jellemzői voltak a fogyasztási szerkezet alakulásának Magyarországon a 90-es években?
Érzelmezze a relatív és az abszolút szegénység fogalmát!
Melyek a szegénység mérésére használatos fogalmak?
Milyen típusai vannak a szegénységnek?
Mit jelent a depriváció és mennyiben utal a szegénység komplex fogalmára?
Milyen összefüggések vannak a szegénység, a modernizáció és a fogyasztói társadalom között?
Értelmezze a devianciák fogalmát!
Milyen társadalmi okai vannak a devianciáknak a mai Magyarországon?
Milyen típusai vannak a devianciáknak?
Milyen méreteket öltöttek a devianciák Magyarországon a 90-es években?
Milyen társadalmi eszközök állnak rendelkezésre a devianciák kezelésére?
Hogyan alakult és miért a népesség születésszáma Magyarországon?
Milyen okai vannak a népesség halandósági mutatóinak Magyarországon?
Hogyan változott a születéskori várható élettartam Magyarországon?
Milyen a társadalom korösszetétele, illetve a „korfa” Magyarországon?
Melyek a családokban bekövetkezett változások az elmúlt évtizedekben Magyarországon?
Milyen jellemzői vannak a család válságának?
Melyek az ifjúság generációs jellemzői és életkori sajátosságai?
Miért és hogyan módosultak az ifjúság „határai” Magyarországon?
Mit jelent és milyen okai vannak a „szekularizáció” folyamatának Magyarországon?
Milyen a vallás és az egyházak helyzete a rendszerváltás előtt és a rendszerváltás után Magyarországon?
Milyen a lelkiismereti és vallásszabadság jogi szabályozása a rendszerváltás folyamatában?
Hogyan zajlott le az egyházak kárpótlásának folyamata?
Milyen funciói vannak az egyházaknak Magyarországon az ezredfordulón?
Milyen szerepet töltenek be az egyházak a civil társadalom „regenerálásának” szolgálatában?
Hogyan értelmezhető a nemzet történelmi fogalma és milyen tartalma van napjainkban?
Érzetmezze a nemzetiség fogalmát?
Mit jelent az asszimiláció?
Melyek a nacionalizmus, az etnicizmus és sovinizmus okai a volt szocialista országokban?

