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Koreai történelem 

1. Elemezze a koreaiak eredetmítoszát és mutassa be az ókori Korea államalakulatait 

(Három Királyság és Egyesült Silla Királyság)!  

2. Ismertesse a Koreai-félszigetet ért külső hatásokat a Korjó Királyság idején! 

3. Ismertesse a Koreai-félszigetet ért külső hatásokat a Csoszon Királyság idején. 

4. Ismertesse Korea önálló államiságának elvesztését (1897-1910) és a japán gyarmati 

uralom időszakát (1910-1945).  

5. Mutassa be a Koreai-félsziget két államának párhuzamos fejlődését 1948-tól az 

1990-es évekig! 

6. Mutassa be a Koreai-félsziget két államának párhuzamos fejlődését az 1990-es 

évektől napjainkig! 

7. Ismertesse Dél-Korea gazdasági és politikai fejlődését az 1960-as évektől napjainkig! 

 

Koreai nyelv és írásbeliség 

8. Ismertesse a koreai betűírást és a kínai írásjegyek szerepét! Támassza alá konkrét 

példákkal!  

9. Ismertesse a koreai nyelv beszédszintjeit, támassza alá konkrét példákkal!  

10. Ismertesse a sino-koreai szavak szerepét a koreai nyelvben, valamint a 20. századi 

történelmi események nyomán megjelent külföldi jövevényszavakat!  

 

Hagyományos és modern koreai kultúra 

11. Mutassa be a hagyományos koreai lakóház típusait, jellegzetességeit, fontosságát és 

mai megjelenését!  

12. Ismertesse a hagyományos koreai ruházatot, fontosságát és mai megjelenését!  

13. Ismertesse a koreai étkezési kultúra jellegzetességeit!  

14. Ismertesse a konfuciánus értékek megjelenését és mutassa be a hagyományos 

koreai családmodellt!  

15. Ismertesse a koreaiak mindennapi életét érintő 20. század végi, 21. század eleji 

változásokat!  

16. Mutassa be a koreaiak számára két legfontosabb ünnepet!  

17. Mutassa be a koreai hagyományos gyógyászatot és annak legfontosabb művét!  

18. Ismertesse a dél-koreai filmművészet fejlődését a 20. században, támassza alá 

példákkal!  

 

Koreai irodalom 

19. Mutassa be a koreai modern irodalom kialakulásának vagy a felvilágosodás 

idejének(개화개몽시대) körülményeit (a legfontosabb eseményeket, mozgalmait, 

képviselőit és műveit). 

20. Mutassa be a Japán megszállás idejének koreai irodalmát(일제 식민지 시대의 문학), 

a legfontosabb képviselőjét és művét.  



21. Mutassa be a "megosztott időszak irodalmát"(남북 분단 시대의 문학), a legfontosabb 

képviselőjét és művét.  

22. Mutassa be röviden a kortárs koreai irodalmat egy-két képviselője művének 

elemzésével.  

 

Koreai kulturális örökség és koreai művészet 

23. Mutassa be a Három Királyság korának kulturális örökségét! 

24. Mutassa be az Egyesült Silla Királyság időszakának kulturális örökségét!  

25. Mutassa be a Korjó Királyság kulturális örökségét!  

26. Mutassa be a Csoszon Királyság kulturális örökségét!  

 

Koreai vallások 

27. A koreai legitimációs mitológia főbb szüzséi és forrásai 

28. A koreai sámánizmus: a sámánok tevékenysége, a kut-rituálék tipológiája  

29. A koreai buddhizmus elterjedése, virágkora és perifériára kerülése (állam és 

buddhizmus főbb irányzatok, mesterek)  

30. A koreai kereszténység története 


