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A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, va-

lamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, ese-

ményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti hovatarto-

zása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé 

teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének közép-

pontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalma-

zott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái 

• A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástartalmakkal és különböző 

típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle 

módszereket kell választania.  

• A történelmi információk keresése és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések 

levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik 

a tanulási kompetenciákat.  

• A történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a 

tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és 

rendszerezésének a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. 

• A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az isko-

lán kívül, más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelen-

ségeinek megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az isko-

lai történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig 

tartó tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklő-

désre. 

Kommunikációs kompetenciák  

• A történelmi források feldolgozása a szövegértés fejlesztésének egyik hatékony módja.  

• A tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, 

azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszközök segítségével 

mutatja be.  

• A különböző típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi közegekből származó for-

rások feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle kommunikációs környezetek (kon-

textusok) közötti magabiztos eligazodást. 

Digitális kompetenciák  

• A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes használatával 

a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti elemző 

és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett 

információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata.  
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• A történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és 

adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása elengedhe-

tetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak.  

• A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy 

szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős és aktív ál-

lampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

• A tanuló az információk, illetve a források feldolgozása során problémákat azonosít, 

magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, következtetéseket von le.  

• A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi források és in-

terpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, problémameg-

oldó gondolkodása.  

• Mindezek együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, mely-

nek következtében a tanuló képessé válik események, folyamatok és jelenségek külön-

böző szempontú megközelítésére, valamint bizonyos történések okainak és következ-

ményeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

• A tanuló a különböző történelmi korok mindennapi életének vizsgálatával, az életmód 

változatos formáinak, valamint történelmi életutaknak és cselekedeteknek a megisme-

résével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket adaptálhat saját 

életútjának tervezéséhez és szervezéséhez.  

• A tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, 

lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, ki-

tartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit.  

• A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, 

társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, kö-

zösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló al-

kalmazkodóképességét fejleszti. 

A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

• A történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális 

örökségének fő elemeit.  

• Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos 

és művészeti szerepét.  

• Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások 

jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindenna-

pokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
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• A tanuló megismeri és értékeli az alkotó emberi tevékenységek változatos formáit.  

• Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és művészek teljesítményét.  

• Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek 

kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire.  

• Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munka-

végzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a 

munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetarto-

zást is erősítő tevékenység.  

• A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként 

szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

Történelem tantárgy értékelésének elvei 

I. Az értékelés célja:  

- Tájékoztassa a tanulót és a szülőt a tanuló tudásáról.  

- Motiválja a tanulót a tantárgy tanulására.  

- A tanuló tudja magát viszonyítani a követelményekhez és társaihoz.  

- Reálisan befolyásolja a továbbtanulási szándékát.   

II. Az értékelés iránya, figyelembe veszem:  

- A tanuló órai aktivitását, feladatvégző, és együttműködési képességét. 

- Szabálytiszteletet, felelősségvállalást az órai munkában, és az önálló feladatok ese-
tében. 

- Versenyen való szereplést. tanórán kívüli tevékenységet. 

 

III. FORMATÍV értékelés  

 

III./1. Szóbeli értékelés:  

- Felelet, minden tanulónak félévenként legalább egy alkalommal szóban is kell fe-
lelnie.  

- Gyűjtőmunka, szorgalmi munka. 

- Kiselőadások, melyeket a kötelező tananyag mellett a diák vállal be.  

- Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során.  

III./2. Írásbeli értékelés:  

- Szóbeli vagy írásbeli felelet 

- Röpdolgozat (véletlenszerű – ekkor nem kerül bejelentésre, de lehet rendszeres is – 
minden tanóra elején 1-2 kérdés erejéig)  

- Témazáró dolgozat (előzetes bejelentés alapján, összefoglaló órát/órákat köve-
tően).  

- Témazáró felelet (dolgozatot váltja ki, Középkor szónoka) 

- Projektmunka során készült tabló, prezentáció, kódex, makett… stb (témazáró jegy 
súlyú az értékelés). 
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IV. SZUMMATÍV értékelés:  

- Minden évfolyamon a témák végén témazárót írnak a tanulók.  

- Az írásbeli munkák (röpdolgozat, témazáró) értékelése:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók értékelésekor fontos szempontok:  

- Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során.  

- Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus gon-
dolatmenetre való törekvés.  

- Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni?   

- Az alapvető történelmi fogalmak helyes használata.  

- Fontos események, személyek elhelyezése időben és térben, tájékozódás a történelmi tér-
képen.   

- Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. forrás, kép, ábra, grafikon, diagram 
elemzés) megoldása.  

- Projektmunkák (pl. tablók, szerkezeti és alaprajzok, makettek) egyéni vagy csoportos elké-
szítése.  

- Tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása.   

 

A tantárgy értékelési területei és súlyozásuk: 

ÉRTÉKELÉSI TERÜLET %-OS SÚLYOZÁS 

ÍRÁSBELI TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT, VIZSGA 200 % 

ÍRÁSBELI RÖPDOLGOZAT 100 % 

SZÓBELI FELELET 100 % 

PROJEKTMUNKA 100 % 

HÁZI FELADAT 50 % 

ÓRAI MUNKA 50% 

Történelem tantárgyból havonta legalább egy érdemjeggyel kell a tanuló tevékenységét értékelni. 

 

 

 

 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

100-91% Jeles (5) 

  90-75% Jó (4) 

  74-50% Közepes (3) 

  49-35% Elégséges (2) 

  34- 0 % Elégtelen (1) 



5 
 

5. osztály 

Fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmények (Általános követelmények)  

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

• ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó legfon-
tosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket;  

• be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes 
történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket;  

• tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a legfonto-
sabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra;  

• ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve 
szerepüket a magyar nemzet történetében;  

• fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, 
folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig; (5-8. osztály) 

• képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, 
önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira; (5-8. osztály) 

• ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit;(8. osztály) 
• példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa 

és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; (8. osztály) 
• ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a középkorban 

és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és 
együttműködésére; (8. osztály) 

 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

• kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, illetve rövi-
debb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre egyszerű vála-
szokat képes adni;  

• megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat gyűjt 
különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyvtárak, múzeu-
mok anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források);  

• képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére;  
• felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi témához;  
• képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni;  
• egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni.  

 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

• ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos ese-
mény és jelenség időpontját;  

• használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, korszakra 
való utalással végez időmeghatározást;  

• időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag segít-
ségével;  
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SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

• önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket bemutatni, sa-
ját véleményt megfogalmazni;  

• össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát; 
• az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készíteni;  
• képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel kap-

csolatban;  
• képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról;  
• meghallgatja mások véleményét, érveit;  

 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

• képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi magatar-
tásformákat és élethelyzeteket;  

• a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz meg;  
• feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, és alá-

támasztja azokat;  
 

A tanuló az 5–6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és folyama-
tosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 
• politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyeduralom, 

demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 
• társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód; 
• gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, áruterme-

lés, falu, város; 
• eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 

A témakörök lebontása 5. évfolyamra 

Témakör Javasolt 
óraszám 

Helyi tanterv  
Móra 

• Személyes történelem 7 9 

• Fejezetek az ókor történetéből 13 17 

• A kereszténység 5 5 

• A középkor világai 13 16  

• Képek és portrék az Árpád-kor tör-
ténetéből 

20 25 

                      Összes óraszám 5 osztály: 58 72 
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TÉMAKÖR: Személyes történelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Le-
xikák 

Fejlesztési feladatok 

Körülöttem 
a történe-

lem 

• Szervezési feladatok 
• Történelem fogalma 
• Családi fotóalbum és sze-

mélyes tárgyak. 
• Személyes történetek do-

kumentálása, elbeszélése. 
• Egy nap dokumentálása. 
• Kódexkészítés (valamely 

magyar kódex mintájára 
pl. Képes krónika). 

Fogalmak: kódex. 

 
Kronológia: Kr. e. és Kr. 
u., évszázad, őskor, 
ókor, középkor, újkor, 
jelenkor/modern kor.  
 

• Egyszerű, személyes 
történetek elmesé-
lése. 

• Családi fotók, tár-
gyak, történetek 
gyűjtése és rendsze-
rezése. 

• Címer, zászló, pecsét 
készítése önállóan 
vagy társakkal. 

• Információk gyűjtése 
képi és tárgyi forrá-
sokból megadott 
szempontok szerint. 

• A történelmi idő áb-
rázolása vizuális esz-
közökkel. 

Címer, 
zászló, pe-
csét, az idő 

mérése 

• Címerek és zászlók alkotó-
elemei saját település és 
Magyarország címere és 
zászlaja példáján. 

• A hitelesítés eszköze, a pe-
csét (pl. az Aranybulla pe-
csétje). 

• Személyes címer-, zászló- 
és pecsétkészítés. 

• Az időszámítás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Képpel illusztrált, írott összefoglaló készítése egy meghatározó személyes élményről. 
• Kódexlap készítése, pl. a Képes krónika alapján. 
• Időszalag készítése. 
• Ország, település, iskola, sportegyesület és egyéb címerek gyűjtése. 
• Címerek értelmezése tanári irányítással. 

 
TÉMAKÖR: Fejezetek az ókor történetéből 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az ókori 
Egyip-
tom vi-

lága 

• Ókori civilizációk (Mezo-
potámia, India, Kína) 

• Földművelés a Nílus 
mentén. 

• Hitvilág és halottkultusz 
a piramisok és a Királyok 

Fogalmak: öntözéses 
földművelés, fáraó, pi-
ramis, hieroglifa, vá-
rosállam, jósda, 
többistenhit, olümpiai 

• Az ókori egyiptomi, görög 
és római életmód főbb vo-
násainak felidézése. 

• Információk gyűjtése az 
ókori és a modern olimpiai 
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Völgye példáján: Memp-
his és Théba. 

• A legjelentősebb talál-
mány: az írás. 

játékok, monda, pro-
vincia, rabszolga, gla-
diátor, amfiteátrum, 
falanx, légió, népván-
dorlás. 

 
Személyek: Kheopsz, 
Zeusz, Pallasz Athéné, 
Nagy Sándor, Romu-
lus, Hannibál, Julius 
Caesar, Augustus, At-
tila.  

 
Kronológia: Kr. e. 776 
az első feljegyzett 
olümpiai játékok, Kr. 
e. 753 Róma alapítása 
a hagyomány szerint, 
Kr. e. 490 a marathóni 
csata, Kr. u. 476 a 
Nyugatrómai Biroda-
lom bukása. 

 
Topográfia: Egyiptom, 
Nílus, Athén, Olümpia, 
Spárta, Itália, Róma, 
Pannónia, Aquincum, 
Marathón, Római Bi-
rodalom.  

játékokról, és összehason-
lításuk. 

• Az ókori hadviselés leg-
alapvetőbb jellemzőinek 
bemutatása. 

• Görög hoplita felismerése, 
fegyverzetének azonosí-
tása képen, rekonstrukciós 
ábrán. 

• A tanult háborúk okainak 
és következményeinek be-
mutatása; illetve a tanult 
hősökhöz kapcsolódó tör-
ténetek felidézése. 

• Mai magyar településne-
vek azonosítása az ókori 
Pannónia térképén.  

• A Hun Birodalom földrajzi 
kiterjedésének nyomon 
követése a térképen. 

• A nomád életmód, gazdál-
kodás és hadviselés alap-
vető jellegzetességeinek 
felidézése. 

• Történelmi mozgások (pl. 
hadmozdulatok, hadjára-
tok, népmozgások) nyo-
mon követése történelmi 
térképen. 

Az ókori 
Hellász 

öröksége 

• Mindennapok egy görög 
városban:  Athén és la-
kói.  

• Görög istenek, az olüm-
piai játékok. 

• Az athéni és spártai ne-
velés. 

Az ókori 
Róma 

öröksége 

• Róma alapítása a mon-
dákban. 

• Egy római polgár min-
dennapjai. 

• A gladiátorviadalok és a 
kocsiversenyek. 

• Római emlékek Pannóni-
ában. 

A görög-
római 

hadvise-
lés 

• Görög hadviselés a mara-
thóni csata példáján. 

• Nagy Sándor hadserege 
és hódításai. 

• Az ókor „tankjai”: Hanni-
bál elefántjai. 

• Caesar légiói. 

Képek a 
népván-

dorlás ko-
rából 

• A Római Birodalom szét-
esése. 

• A Hun Birodalom.  
• Attila és hadjáratai: az 

ókor egyik legnagyobb 
csatája (a catalaunumi 
csata). 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Képek gyűjtése és rendszerezése ókori épületekről. 
• Térképvázlat készítése egy ókori város jellegzetes épületeinek és közterületeinek (pl. piac, ki-

kötő) feltüntetésével. 
• Egy szabadon választott pannóniai település megtekintése. 
• Tabló készítése az ókori civilizációk kulturális örökségéről. 
• Egy ókori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 
• A Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállítása néhány darabjának megtekintése és feldolgo-

zása. 
• Helyi ókori tárgyú gyűjtemény néhány darabjának megtekintése és feldolgozása. 
• Ókori témájú film vagy filmrészlet megtekintése és megbeszélése. 
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TÉMAKÖR: A kereszténység 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/ 

Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az Ószövet-
ség népe  

 

• Az Ószövetség/Héber 
Biblia: Ábrahám és Mó-
zes. 

• Az önálló zsidó állam ala-
pítói: Dávid és Salamon 
története.  

Fogalmak: egyistenhit, 
Biblia, Ószövetség/Héber 
Biblia, Újszövetség, zsidó 
vallás, keresztény vallás, 
keresztség és úrvacsora. 

 
Személyek: Mózes, Dá-
vid, Salamon, Jézus, Má-
ria, József, Szent Péter és 
Szent Pál apostolok. 

 
Topográfia: Jeruzsálem, 
Betlehem. 

• Jézus élete legfon-
tosabb eseménye-
inek bemutatása. 

• Jézus erkölcsi taní-
tásainak értelme-
zése. 

• A kereszténység fő 
jellemzőinek és el-
terjedésének be-
mutatása. 

• A Héber Biblia 
máig ható innová-
ciói: egyistenhit, 
tízparancsolat, 
heti pihenőnap  

Jézus élete, ta-
nításai és a ke-

reszténység 

• Történetek az Újszövet-
ségből. 

• A kereszténység főbb ta-
nításai. 

• A kereszténység elterje-
dése.   

• A keresztény hitélet szín-
terei és szertartásai. 

• A kereszténység jelképei. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• A bibliai történeteket ábrázoló képek, művészeti alkotások gyűjtése. 
• Tematikus képgaléria összeállítása a zsidó és keresztény vallásról megadott szempontok alap-

ján. 
• Képek gyűjtése bibliai helyszínekről. 
• Pál apostol missziós útjainak követése tematikus térképen. 

 
 
TÉMAKÖR: A középkor világai 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Élet a várban – 
egy magyar 
vár (pl. Vise-
grád) és ura-
dalom bemu-

tatásával 

• Királyok és nemesek 
• Várépítészet – híres ma-

gyar középkori várak. 
• Egy uradalom működése, a 

falvak világa (a jobbágyok 
élete). 

Fogalmak: föl-
desúr, lovag, ne-
mes, uradalom, 
jobbágy, ro-
bot,  pápa, szer-
zetes, bencés 
rend, pálos rend, 
kolostor, katoli-
kus, román stílus, 

• A középkori és a mai 
életforma néhány jelleg-
zetességének összeha-
sonlítása. 

• A középkori kultúra főbb 
vonásainak felidézése. 

• Az egyes középkori társa-
dalmi rétegek életfor-
mája közti eltérések ösz-
szehasonlítása. 

Élet a kolostor-
ban – egy ma-
gyar kolostor 

• A középkori egyházszerve-
zet. 

• A szerzetesség és a kolos-
tor. 
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RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

(pl. Pannon-
halma) bemu-

tatásával 

• Román és gótikus temp-
lomépítészet – híres ma-
gyar középkori egyházi 
emlékek.  

• Oktatás a középkorban. 

gótikus stílus, pol-
gár, céh, iszlám 
vallás. 

 
Személyek: Szent 
Benedek, Guten-
berg, Mohamed. 

 
Topográfia: Vise-
grád, Pannon-
halma, Szentföld, 
Anglia, Franciaor-
szág. 

• A középkori város és a 
falu összehasonlítása 
megadott szempontok 
alapján (pl. jellegzetes 
foglalkozások, életmód). 

• A középkori hadviselés 
legalapvetőbb jellemzői-
nek bemutatása. 

• A középkori páncélos lo-
vag felismerése, fegyver-
zetének azonosítása ké-
pen, rekonstrukciós áb-
rán. 

Élet a közép-
kori városban 
– egy magyar 

város (pl. 
Buda) bemuta-

tásával 

• A céhek. 
• A városi polgárok. 
• Városépítészet – híres ma-

gyar középkori városok. 
• Könyvnyomtatás és rene-

szánsz. 
• Helytörténet: Kerekegy-

háza  

A keresztes 
lovagok vi-

lága 

• Az iszlám–arab kihívás. 
• A nehézlovas harcmodor. 
• Keresztesek a Szentföldön. 
• A lovagi életforma és kul-

túra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Alaprajz készítése vagy értelmezése egy középkori városról, uradalomról, várról vagy kolostor-

ról.  
• Tablókészítés a középkori magyar templomokról.  
• Céhszabályzat vagy cégér készítése önállóan vagy társakkal. 
• Egy középkori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat segítségével). 
• Beszámoló készítése egy lovagi tornáról és/vagy a lovagi erényekről. 
• Egy lehetséges karriertörténet bemutatása a középkorból (inasból céhmester, apródból lovag, 

jobbágyból püspök). 
• Montázs összeállítása a középkort idéző képekből megadott szempontok alapján (pl. foglalko-

zás, viselet, jelentős események stb.). 
• Helytörténeti séta, múzeumlátogatás, helytörténeti előadás 

 
 
 
TÉMAKÖR: Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/ 

Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Történetek 
a magyarok 
eredetéről 

• A hun-magyar eredettörté-
net a krónikákban: Hunor, 
Magor; Csaba királyfi. 

Fogalmak: hunok, finn-
ugor, törzs,  vérszerző-

• A mondák és a va-
lóság közötti kap-
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• Az Árpád-ház eredettörté-
nete: Emese álma, vérszer-
ződés.  

dés, fejedelem, honfog-
lalás, székelyek, kalan-
dozások, vármegye, ti-
zed, ispán, Szent Ko-
rona, tatárok/mongo-
lok, kunok. 

 
Személyek: Álmos, Ár-
pád, Géza, I. (Szent) Ist-
ván, I. (Szent) László, 
Könyves Kálmán, III. 
Béla, IV. Béla, Szent Gel-
lért, Szent Erzsébet, 
Szent Margit.  

 
Kronológia: 895 a hon-
foglalás, 907 a pozsonyi 
csata, 997/1000–1038 
István uralkodása, 1222 
az Aranybulla kiadása, 
1241–1242 a tatárjárás, 
1301 az Árpád-ház kiha-
lása. 

 
Topográfia: Etelköz, Ve-
reckei-hágó, Kárpát-me-
dence, Esztergom, 
Buda, Székesfehérvár, 
Horvátország, Muhi, 
Német-római Császár-
ság. 

csolatok és ellent-
mondások felisme-
rése. 

• A tanult mondai 
történetek felidé-
zése, a mondai hő-
sök szándékainak 
azonosítása. 

• Mondai szereplők 
felismerése képek, 
művészeti alkotá-
sok alapján. 

• Rekonstrukciós 
rajzok, ábrák 
elemzése és/vagy 
készítése a hon-
foglaló magyarok 
viseletéről, lakóhe-
lyéről, fegyverze-
téről. 

• Történetek felidé-
zése az Árpád-kori 
magyar történe-
lemből. 

• A tanult törté-
nelmi személyek 
jelentőségének 
felismerése. 

• A tanult uralkodók 
elhelyezése az idő-
szalagon. 

Honfoglalás 
és kalando-

zások 

• Álmos és Árpád alakja a kró-
nikákban. 

• A honfoglalás: Etelközből a 
Kárpát-medencébe. 

• Történetek a kalandozó ma-
gyarokról. 

Szent István 
és a ma-

gyar állam 

• Géza és István alakja a króni-
kákban. 

• István harca Koppánnyal és a 
koronázás. 

• Államalapítás: egyházszerve-
zés, vármegyék és törvé-
nyek. 

Árpád-házi 
királyport-

rék 

• Szent László, a lovagkirály. 
• Könyves Kálmán, a művelt 

király.  
• III. Béla, a nagyhatalmú ki-

rály. 
• II. András és az Aranybulla 
• IV. Béla és a tatárjárás. 

Árpád-kori 
szentek 

• Szent Gellért. 
• Szent Erzsébet. 
• Szent Margit. 

Árpád-kori 
győztes 

harcok és 
csaták 

• A pozsonyi csata.  
• Német támadások nyugat-

ról: felperzselt föld és a vér-
tesi csata. Nomád támadá-
sok keletről: a kerlési csata. 

Magyaror-
szág koroná-
zási jelvényei 

• Szent Korona. 
• Palást, jogar, országalma. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Az Árpád-kori magyar történelem kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése. 
• Képösszeállítás készítése a Szent Lászlót megörökítő freskókból a Kárpát-medencében. 
• A történelmi alakok megjelenítése szerepjátékkal egy konkrét történelmi helyzetben. 
• Információk gyűjtése és megbeszélése az Árpád-kor uralkodóiról, szentjeiről. 
• A Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintése. 
• Projektmunka vagy múzeumlátogatás 
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6. osztály 

Fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmények (Általános követelmények)  

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

• ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó legfon-
tosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket;  

• be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes 
történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket;  

• ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve 
szerepüket a magyar nemzet történetében;  

• fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, 
folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig; (5-8. osztály) 

• képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, 
önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira; (5-8. osztály) 

• tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival, 
• ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális hatá-

sait Magyarországon és a világban;  
• ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit;(8. osztály) 
• példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa 

és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; (8. osztály) 
• ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a középkorban 

és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és 
együttműködésére; (8. osztály) 

• valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai történelmi 
folyamatokban.  

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

• képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a külön-
böző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból;  

• képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére;  
• megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat;  
• képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján;  
• össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel;  
• meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az események-

nek;  

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

• a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja rendelni egy 
adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz;  

• használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események helyszíneinek 
azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való elhelyezésére;  

• egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) tervez 
és készít.  

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

• különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az értel-
mező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó történelmi fogal-
makat;  
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• tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon (táblázatok, 
ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról;  

• egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és mutat be;  
• tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi esemé-

nyeket, jelenségeket, személyiségeket.  

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

• adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között;  
• a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít;  
• önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről;  
• felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, szo-

kásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai korral;  
• példákat hoz a történelmi jelenségekre;  
• felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat van. 

A tanuló az 5–6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és folyama-
tosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 
• politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyeduralom, 

demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 
• társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód; 
• gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, áruterme-

lés, falu, város; 
• eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 

A témakörök lebontása 6. évfolyamra 

Témakör Javasolt 
óraszám 

Helyi tanterv  
Móra 

Képek és portrék a középkori magyar állam 
virágkorából 

10 24 

Új látóhatárok 11 20 

Portrék és történetek Magyarország kora 
újkori történetéből 

14 22 

Élet a kora újkori Magyarországon 6 6 

Forradalmak kora 5 12 

A magyar nemzeti ébredés és polgároso-
dás kora 

15 24 

Összes óraszám 6 osztály: 
 

108 
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TÉMAKÖR: Képek és portrék a magyar állam virágkorából 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Magyar ki-
rályportrék a 
14–15. szá-

zadból 

• Károly és az arany-
forint. 

• Nagy Lajos, a hó-
dító. 

• Luxemburgi Zsig-
mond, a császár. 

Fogalmak: aranyforint, kor-
mányzó, végvár, szekérvár, zsol-
dos. 

 
Személyek: I. (Anjou) Károly, I. 
(Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsig-
mond, Hunyadi János, I. (Hu-
nyadi) Mátyás. 

 
Kronológia: 1335 a visegrádi ki-
rálytalálkozó, 1456 a nándorfe-
hérvári diadal, 1458–1490 Má-
tyás uralkodása. 

 
Topográfia: Lengyelország, Osz-
mán Birodalom, Csehország, 
Nándorfehérvár.  

• A mondák és a va-
lóság közötti kap-
csolatok és ellent-
mondások felis-
merése. 

• Tematikus térkép 
értelmezése 
és/vagy térképváz-
lat készítése Nagy 
Lajos hódításai-
ról/Hunyadi János 
hadjáratairól. 

• A tanult törté-
nelmi személyek 
jelentőségének 
felismerése. 

Hunyadi Já-
nos, a török-

verő 

• Hunyadi János, a 
sokoldalú hadve-
zér. 

• A nándorfehérvári 
diadal. 

Hunyadi Má-
tyás, a rene-
szánsz ural-

kodó 

• Mondák és törté-
netek Mátyás ki-
rályról. 

• A fekete sereg. 
• Mátyás reneszánsz 

udvara. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• A korszak kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése, rendszerezése az egyes uralkodócsalá-

dok szerint. 
• A nándorfehérvári csata rekonstruálása (ábra, térképvázlat, kép, film, animáció segítségével). 
• Mátyás, a reneszánsz uralkodó – beszámoló készítése a királyi udvarban tett képzeletbeli láto-

gatásról.  
• A Nemzeti Múzeum középkori magyar gyűjteménye néhány darabjának megtekintése és fel-

dolgozása. 
• Látogatás a visegrádi várban és/vagy királyi palotában.  

 
TÉMAKÖR: Új látóhatárok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/ 

Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 
felfedezé-

sek 

• A felfedezők útjai. 
• A világkereskedelem kiala-

kulása. 
• Gyarmatosítás Amerikában: 

az őslakosság sorsa, ültetvé-
nyek és rabszolgák. 

Fogalmak: gyarmat, ma-
nufaktúra, tőkés, bér-
munkás, kapitalizmus, 
bank, tőzsde, részvény, 
reformáció, református, 

• A nagy felfedezők 
útjainak bemuta-
tása térképen. 

• A céhek és a ma-
nufaktúrák össze-
hasonlítása. 
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Korai kapi-
talizmus 

• A tőkés gazdálkodás kibon-
takozása és a polgárosodó 
életmód. 

• A manufaktúrák, a világke-
reskedelem kialakulása. 

• Az első bankok és tőzsdék. 

evangélikus, ellenrefor-
máció és katolikus meg-
újulás, jezsuiták, vallási 
türelem, felvilágosodás. 

 
Személyek: Kolumbusz 
Kristóf, Magellán, Luther 
Márton, Kálvin János, Ká-
roli Gáspár, Pázmány Pé-
ter, Kopernikusz. 

 
Kronológia: 1492 Amerika 
felfedezése, 1517 a refor-
máció kezdete. 

 
Topográfia: Spanyolor-
szág, India, Kína, London, 
Sárospatak. 

• A világkereskede-
lem útvonalainak 
bemutatása térkép 
segítségével. 

• A reformáció és 
katolikus megúju-
lás hatásának fel-
tárása az anya-
nyelvi kultúra és 
oktatás területén. 

• Érvelés a vallási 
türelem mellett. 

A vallási 
megújulás 

• Egyházi reformtörekvések a 
kora újkorban. 

• Reformáció és katolikus 
megújulás. 

• Az anyanyelvi kultúra és ok-
tatás felvirágzása magyar 
példák alapján. 

• Vallási türelem Erdélyben. 

Az új vi-
lágkép ki-
alakulása  

• A természettudományok fej-
lődése: a kopernikuszi fordu-
lat. 

• A középkorit felváltó világ-
kép: a felvilágosodás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően kerültek a világke-

reskedelembe. 
• Hasonlóságok és különbözőségek megállapítása a megismert felekezetek templomairól készült 

fotók alapján. 
• A saját településen (vagy környékén) található különböző felekezetekhez tartozó templomok 

megtekintése. 
• Információk gyűjtése a magyar reformáció néhány képviselőjéről. 
• Egy természettudós (pl. Kopernikusz, Newton) életének és munkásságának bemutatása: plaká-

ton, prezentációval, kiselőadáson. 
• Táblázat készítése a középkor és az újkor világképének összehasonlításához megadott szempon-

tok alapján. 

TÉMAKÖR: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztés feladatok 

A török háborúk 
hősei 

• II. Lajos és a mohácsi 
csata. 

• Buda eleste és az or-
szág három részre 
szakadása. 

• A várháborúk hősei 
(pl. Dobó; Zrínyi, a szi-
getvári hős). 

Fogalmak: szultán, 
janicsár, török hó-
doltság, kuruc, la-
banc, szabadság-
harc, trónfosztás. 

   

• A mohácsi csata esemé-
nyeinek rekonstruálása 
animációs film és tér-
kép alapján. 

• A három részre szakadt 
ország és a fontosabb 
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Bocskai, Beth-
len és Zrínyi 

• Bocskai István fejede-
lem, a hajdúk vezére. 

• Bethlen Gábor, Erdély 
fejedelme. 

• Zrínyi Miklós, a költő 
és hadvezér. 

• Buda visszavétele: a 
török kiűzése. 

Személyek: I. Szulej-
mán, II. Lajos, Dobó 
István, Bocskai Ist-
ván, Bethlen Gábor, 
Zrínyi Miklós (a 
költő és hadvezér), 
II. Rákóczi Ferenc, 
Mária Terézia, III. 
Károly, II. József 

 
Kronológia: 1526 a 
mohácsi csata, 1541 
Buda eleste, 1552 
Eger védelme, 1686 
Buda visszafogla-
lása, 1703–1711 a 
Rákóczi-szabadság-
harc. 

 
Topográfia: Mohács, 
Eger, Erdélyi Fejede-
lemség, Pozsony, 
Bécs. 
 

török hadjáratok bemu-
tatása tematikus térké-
pen.  

• A török- és Habsburg-
ellenes harcok hőseiről 
szóló történetek elbe-
szélése, irodalmi szöve-
gek felidézése. 

• Képek, ábrázolások 
gyűjtése és azonosítása, 
filmrészletek értelme-
zése a törökellenes há-
borúk hőseiről és ese-
ményeiről. 

• A három részre szakadt 
ország térképének ér-
telmezése. 

• Annak a bemutatása, 
hogy milyen hatással 
volt a török uralom Ma-
gyarország fejlődésére. 

• II. Rákóczi Ferenc élet-
útjának és személyisé-
gének bemutatása. 

II. Rákóczi Ferenc 
és szabadság-

harca 

• Rákóczi fordulatos 
életpályája Munkács-
tól Rodostóig. 

• Történetek a Rákóczi-
szabadságharc idejé-
ből. 

• A szatmári béke: füg-
getlenség helyett 
megbékélés a biroda-
lommal. 

Mária Terézia  • Habsburgok Magyar-
országa – III.Károly 

• Mária Terézia, a csa-
ládanya és uralkodó. 
Intézkedései Magyar-
országon. 

• A magyar huszárok és 
a berlini huszárcsíny. 

• Főúri kastélyok a mű-
velődés szolgálatában 
(pl. Eszterháza, Gö-
döllő). 

• II. József Magyaror-
szág trónján 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Képek, ábrázolások gyűjtése magyar végvárakról, kiállítás rendezése. 
• Egy játékfilm megnézése és megbeszélése a törökellenes háborúk hőseiről és eseményeiről. 
• Egy a Rákóczi-szabadságharcot bemutató műalkotás (pl. festmény, népdal, regény) feldolgo-

zása. 
• Vélemény megfogalmazása, vita a szatmári békéről. 
• A magyar huszárokról szóló történetek gyűjtése, elbeszélése. 
• A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása. 
• Képek gyűjtése főúri kastélyokról. 
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TÉMAKÖR: Élet a kora újkori Magyarországon  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Javasolt tevékenységek 

Élet a török hódoltság 
kori Magyarországon 
– egy konkrét telepü-
lés (pl. Debrecen vagy 
Kecskemét) bemuta-

tásával  

• A török uralom. 
• A mezőváros 

élete: Kecskemét 
• Szarvasmarha-ke-

reskedelem.  

Fogalmak: nem-
zetiség, ortodox, 
barokk. 

 
Topográfia: Deb-
recen, Temesvár, 
Kolozsvár, Vajda-
hunyad 
 

• A kora újkori életmód 
összehasonlítása a mai-
val. 

• A török kori mezővá-
rosok mindennapjainak 
bemutatása különböző 
gyűjtött források alap-
ján.  

• A 15. századi és a 18. 
század végi magyaror-
szági etnikai viszonyok 
összehasonlítása térké-
pen, illetve táblázatban 
vagy diagramon szereplő 
adatok segítségével. 

Élet a 18. századi Ma-
gyarországon – egy 

konkrét település (pl. 
Temesvár) bemutatá-

sával 

• Magyarország 
újra népesülése 
és újra népesí-
tése. 

• Népek és vallások 
együttélése. 

• A barokk város-
építészet. 

• Mátyás és Kolozs-
vár, Vajdahunyad 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• A török kori magyar kereskedelem fő irányainak és árucikkeinek nyomon követése tematikus 

térkép segítségével. 
• Prezentáció vagy plakát készítése ősi magyar állatfajtákról. 
• Térképvázlat rajzolása vagy makett készítése egy mezővárosról. 
• Képek gyűjtése a magyarországi barokk építészetről. 
• Egy barokk templom megtekintése a saját településen. 

 
TÉMAKÖR: Forradalmak kora 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Ipari forra-
dalom 

• Gyapotból pa-
mut. 

• A textilipar fejlő-
dése. 

• A gőzgép. Bányá-
szat, gyáripar, 
vasútépítés. 

• Gyerekek és fel-
nőttek minden-
napjai egy ipar-
városban. 

Fogalmak: ipari forradalom, 
gyár, szabad verseny, tömeg-
termelés, munkanélküliség, 
forradalom, diktatúra. 

 
Személyek: James Watt, Edi-
son, Bonaparte Napóleon. 

 

• Vélemény megfogalma-
zása a technikai fejlő-
dés előnyeiről és hátrá-
nyairól. 

• A francia forradalom ér-
tékelése; pozitívumok 
és negatívumok azono-
sítása. 

• Napóleon alakjának, 
történelmi szerepének 



18 
 

Társadalmi-
politikai for-

radalom 

• A felvilágosodás 
• A köztársaság kí-

sérlete Francia-
országban. 

• A forradalmi ter-
ror. 

• Napóleon a csá-
szár és hadvezér. 

Kronológia: 1789 a francia for-
radalom, 1815 a waterlooi 
csata. 

 
Topográfia: Párizs, Habsburg 
Birodalom, Oroszország, Nagy-
Britannia. 

megítélése különböző 
források alapján. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• A manufaktúrák és a gyárak működésének összehasonlítása megadott szempontok alapján. 
• Beszélgetés a gyermekmunkáról. 
• Napóleon oroszországi hadjáratának követése térképen. 
• Napóleon-ábrázolások gyűjtése. 

TÉMAKÖR: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/ 

Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A reformkor 
 

• Széchenyi István alkotá-
sai. 

• A jobbágyfelszabadítás 
kérdése. 

• A magyar nyelv és a 
nemzeti kultúra ügye. 

Fogalmak: országgyűlés, 
közteherviselés, job-
bágyfelszabadítás, sajtó-
szabadság, cenzúra, mi-
niszterelnök, honvédség, 
kiegyezés. 

 
Személyek: Széchenyi 
István, Kossuth Lajos, 
Batthyány Lajos, Bem Jó-
zsef, Görgei Artúr, 
Klapka György, Ferenc 
József, Deák Ferenc. 

 
Kronológia: 1830–1848 
a reformkor, 1848. már-
cius 15. a pesti forrada-
lom, 1849. október 6. az 

• A reformkor legfon-
tosabb problémái-
nak bemutatása. 

• 1848. március 15-e 
eseményeinek fel-
idézése képek, do-
kumentumok, visz-
szaemlékezések, 
filmrészletek 
és/vagy dramatikus 
jelenetek segítségé-
vel. 

• A kor történelmi 
szereplőinek jellem-
zése; tevékenysé-
gük bemutatása. 

• A zsidóság pozitív 
szerepe a szabad-
ságharcban. 

A forradalom • A március 15-i esemé-
nyek és a 12 pont. 

• Kossuth Lajos szerepe. 
• Az áprilisi törvények. 
• A Batthyány-kormány. 

Képek a sza-
badságharc 

történetéből 

• Történetek a szabad-
ságharc idejéből. 

• Görgei Artúr, a hadve-
zér. 

• A tavaszi hadjárat. 
• A Függetlenségi nyilat-

kozat. 
• A fegyverletétel és 

megtorlás – Arad. 
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A kiegyezés • Az ellenállás formái. 
• Deák Ferenc szerepe. 
• A kiegyezés megkötése. 
• Az Osztrák-Magyar Mo-

narchia megszületése. 

aradi kivégzések, 1867 a 
kiegyezés. 

 
Topográfia: Pest, Pá-
kozd, Isaszeg, Világos, 
Komárom, Arad, Oszt-
rák-Magyar Monarchia. 

• A tavaszi hadjárat 
hadmozdulatainak 
végigkövetése tér-
képen. 

• A szabadságharcot 
követő megtorlás 
néhány konkrét 
esetének bemuta-
tása (aradi vérta-
núk, a zsidóságot 
sújtó közösségi 
büntetés) 

• A kiegyezés értéke-
lése.   

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Tablókészítés a kor legfontosabb szereplőiről.  
• Képek gyűjtése Széchenyi gyakorlati tevékenységéről. 
• Folyamatábra készítése az európai és a magyar forradalmak események összefüggéseiről. 
• Térképvázlat készítése a március 15-i eseményekről. 
• Kvíz készítése a március 15-i eseményekről és szereplőikről. 
• Poszter, kiselőadás, prezentáció készítése a szabadságharc egy híres csatájáról. 
• 1848–49-es emlékhelyek felkeresése a környéken. 
• Képek gyűjtése a szabadságharc honvédeinek egyenruháiról és fegyvereiről. 
• Történelmi portré készítése Széchenyi Istvánról és/vagy Kossuth Lajosról és/vagy Deák Ferenc-

ről. 
• Mikrotörténeti kutatás: egyéni sorsok feltérképezése, a szabadságharc pozitív szerepet betöltő 

nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevőinek bemutatása. 
• Kőzépkor szónoka 
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7. osztály 

Fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmények (Általános követelmények)  

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

• be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes 
történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket;  

• ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve 
szerepüket a magyar nemzet történetében;  

• fel tudja idézni az újkori és jelenkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, 
folyamatait, és fordulópontjait a 1849-től napjainkig;  

• képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, 
önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;  

• tisztában van a 19. és 20. század fontosabb politikai eszméivel és azok hatásaival;  
• ismeri és be tudja mutatni a 19. és 20. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális 

hatásait Magyarországon és a világban;  
• ismeri az első és a második világháború legfontosabb eseményeit, jellemzőit, valamint napja-

inkra is hatással bíró következményeit;  
• fel tudja idézni az első és második világháború borzalmait, érveket tud felsorakoztatni a békére 

való törekvés mellett;  
• ismeri a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák főbb jellemzőit, az emberiség ellen el-

követett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek következményeit, továbbá a velük szembeni el-
lenállás példáit;  

• ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit néhány törté-
nelmi korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság sorsát, megmaradásáért folytatott 
küzdelmét, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és 
együttműködésére;  
 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

• képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek megfigyeléséből, 
olvasott és hallott, valamint a különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból;  

• kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat, tételmondatokat, elbeszélő vagy leíró, illetve 
rövidebb magyarázó írott és hallott szövegekből és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre 
egyszerű válaszokat adni;  

• megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat gyűjt 
különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyvtárak, múzeu-
mok, médiatárak, filmek; nyomtatott és digitális, szöveges és vizuális források);  

• megadott szempontok alapján tudja értelmezni és rendszerezni a történelmi információkat;  
• egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni különböző források hitelességéről 

és releváns voltáról;  

 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

• ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos ese-
mény, jelenség és történelmi folyamat időpontját;  

• biztonsággal használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelen-
ségre, folyamatra, korszakra való utalással végez időmeghatározást;  
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• ismeretei segítségével időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolá-
sára pl. időszalag segítségével; (7. osztály) 

• a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, ikonikus szimbólumokat, tárgya-
kat, képeket hozzá tudja rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; (7. osztály) 

 
 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

• önállóan, folyamatos beszéddel képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi sze-
mélyeket bemutatni, saját véleményt megfogalmazni;  

• az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készíteni;  
• képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel, folya-

matokkal, kapcsolatban;  
• képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról;  
• egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást és digitális prezentációt 

állít össze és mutat be önállóan; (6-8. osztály) 
• egyszerű történelmi kérdésekről önálló, tárgyilagos véleményt tud megfogalmazni, állításait 

alátámasztja 
• meghallgatja és megérti - adott esetben elfogadja - mások véleményét, érveit;  
• tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi esemé-

nyeket, jelenségeket, személyiségeket.  

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

• adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között;  
• képes megfigyelni, értelmezni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző em-

beri magatartásformákat és élethelyzeteket;  
• a történelmi eseményekkel, folyamatokkal és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket 

fogalmaz meg;  
• feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, és 

adatokkal, érvekkel alátámasztja azokat;  
• a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít, álláspontjukat azonosítja;  
• példákat hoz a történelmi jelenségekre, folyamatokra;  
• felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat van.  

 

A tanuló az 7–8. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és folyama-
tosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség, értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 
• politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyeduralom, 

demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 
• társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, nemzet, népcsoport, életmód; 
• gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, áruter-

melés, falu, város; 
• eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 
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A témakörök lebontása 7. évfolyamra 

Témakör Javasolt  
óraszám 

Helyi tanterv 
Móra     

Helyi tanterv 
20% 

Mélységelvű 
téma 

óraszáma 

A modern kor születése 5 5   

A dualizmus kora: felzárkózás Európához 7 7   

Az első világháború és következményei 11 17  6 

Totális diktatúrák 5 5   

A Horthy-korszak 9 9   

A második világháború 10 14  4  

A megosztott világ 5 5   

Együttélés a Kárpát-medencében 8 10   

Összes óraszám 7. osztály 58 72  6 

TÉMAKÖR: A modern kor születése 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Le-
xikák 

Fejlesztési feladatok 

A nemzeti eszme 
és a birodalmak 

kora 

• A nemzeti eszme és a 
nemzetállamok Euró-
pája. 

• A világ nagyhatalmai és 
ellentéteik a 20. század 
kezdetén. 

• Gyarmatbirodalmak a 
világ térképén. 

Fogalmak: nacionaliz-
mus, liberalizmus, kon-
zervativizmus, demokrá-
cia, szocializmus, kom-
munizmus, keresztény-
szocializmus.  

 
Személyek: Bismarck, 
Marx. 

 
Kronológia: 1871 Né-
metország egyesítése. 

 
Topográfia: Németor-
szág, Olaszország, Brit 
Birodalom, Amerikai 
Egyesült Államok, Ja-
pán.  

• A 20. század eleji 
nagyhatalmak azo-
nosítása, és a kora-
beli világra gyako-
rolt hatásuk feltá-
rása térképek és 
egyszerű ábrák se-
gítségével. 

• A politikai eszmék 
legjellemzőbb gon-
dolatait megjelenítő 
néhány egyszerű és 
rövid forrás értel-
mezése és azonosí-
tása. 

• A 19. századi politi-
kai eszmék céljainak 
és jellemzőinek 
rendszerezése. 

Politikai eszmék: li-
beralizmus, kon-

zervativizmus, szo-
cializmus 

• A liberalizmus. 
• A konzervativizmus. 
• A szocializmus és kom-

munizmus eszméje. 
• A keresztényszocializ-

mus. 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Németország területi egyesítés előtt és utáni térképének összehasonlítása, értékelése. 
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• Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és megerősödésének 
okaira (pl. Amerikai Egyesült Államok). 

• Ismerkedés nemzeti jelképekkel (zászlók, himnuszok). 
• Összehasonlító táblázat készítése a korszak politikai eszméiről. 

 
TÉMAKÖR: A dualizmus kora: felzárkózás Európához 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A modernizá-
lódó Magyaror-

szág 

• Magyar feltalálók és talál-
mányok, az ipar fejlődése. 

• Vasútépítés, folyószabá-
lyozás. 

• Egy világváros kiépülése – 
az urbanizáció Budapest 
példáján. 

Fogalmak: közös 
ügyek, dualizmus, 
MÁV, Millen-
nium, emancipá-
ció, urbanizáció. 

 
Személyek: And-
rássy Gyula. 

 
Kronológia: 1896 
a Millennium. 

 
Topográfia: Buda-
pest. 

• A millenniumi Budapest 
bemutatása. 

• A dualizmus kori vidék 
és város lakóinak és 
életmódjának bemuta-
tása. 

• A 20. század eleji és ko-
runk életmódja közötti 
különbségek azonosí-
tása. 

• A korszak gazdasági és 
technikai fejlődésének 
bemutatása. 

• A korszak ipari fejlődés-
ének nyomon követése 
diagramok, táblázatok 
segítségével. 

A millenniumi 
Magyarország 

• A soknemzetiségű ország. 
• A zsidó emancipáció, a 

hazai zsidóság szerepe a 
magyarországi moderni-
zációban. 

• A cigányság helyzete, ha-
gyományos mesterségek.  

• A millenniumi ünnepsé-
gek. 

• A legjelentősebb kulturá-
lis alkotások. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak valamely jeles magyar tudósáról, feltaláló-

járól. 
• Képek gyűjtése a dualizmus kori társadalmi csoportok és nemzetiségek életéről. 
• Képgyűjtemény (tabló) összeállítása a millenniumi Budapestről internetes források alapján. 

 
TÉMAKÖR: Az első világháború és következményei 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

Az első világ-
háború, Ma-
gyarország a 
háborúban 

• A halálos lövés: a világ-
háború kirobbanása. 

• A hadviselő felek: az 
antant és a központi 
hatalmak. 

• Az állóháború. 

Fogalmak: antant, 
központi hatalmak, 
front, állóháború, 
hátország, bolsevik, 
tanácsköztársaság, 
vörösterror, fehér 

• A fontosabb hadviselő 
országok csoportosítása 
a szövetségi rendszerek 
szerint. 
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• Magyarok a világhábo-
rúban. 

• A hátország megpró-
báltatásai. 

• Lenin és a bolsevik ha-
talomátvétel. 

különítményes meg-
torlások, kisantant. 

 
Személyek: Tisza Ist-
ván, Lenin, Károlyi 
Mihály, Horthy Mik-
lós. 

 
Kronológia: 1914–
1918 az első világhá-
ború, 1917 a bolse-
vik hatalomátvétel, 
1920. június 4. a tria-
noni békediktátum.  

 
Topográfia: Szara-
jevó, Szerbia, Do-
berdó, Kárpátalja, 
Felvidék, Délvidék, 
Burgenland, Erdély, 
Csehszlovákia, Jugo-
szlávia, Románia, 
Ausztria. 

• Az első világháborús 
hadviselés összehasonlí-
tása a korábbi háborúké-
val. 

• A háborús körülménye-
ket bemutató különböző 
típusú források gyűjtése, 
feldolgozása. 

• Európa háború előtti és 
utáni térképének össze-
hasonlítása, a változások 
értelmezése. 

• A történelmi Magyaror-
szág szétesésének bemu-
tatása térképen az elcsa-
tolt területek történelmi 
megnevezésével. 

• Vélemény megfogalma-
zása a történelmi Ma-
gyarország felbomlásá-
nak okairól. 

• A trianoni békediktátum 
területi és demográfiai 
következményeinek ér-
tékelése. 

Magyarország 
1918–1919-

ben 

• A forradalmi kísérlet – 
elhibázott kül- és kato-
napolitika. 

• Magyarország meg-
szállásának folyamata. 

• A tanácsköztársaság 
hatalomra kerülése és 
bukása. 

• Az ellenforradalom. 

A trianoni bé-
kediktátum  

• A Párizs környéki bé-
kék alapelvei, a veszte-
sek büntetése. 

• A trianoni békediktá-
tum – a megcsonkított 
Magyarország.  

• Magyarország területi, 
népességi és gazdasági 
veszteségei. 

• A kisantant. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Vita a háború okairól. 
• Grafikonok, táblázatok elemzése a háború legfontosabb adatairól (pl. résztvevők száma, vesz-

teségek, háborús kiadások, fegyverek száma stb.). 
• Első világháborús emlékhelyek és emlékművek, sírhelyek feltérképezése és felkeresése a lakó-

helyen és környékén. 
• Első világháborús kiállítás megtekintése. 
• Első világháborús katonadalok gyűjtése és eléneklése. 
• Trianon a gyermek szemével – kortárs visszaemlékezések felkutatása és megbeszélése. 
• Kecskemét és környékének emlékhelyei, hírességek a Köztemetőben 
• Filmnézés - projektmunka 

 

 

 

TÉMAKÖR: Totális diktatúrák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista 
Szovjetunió 

• Lenin és Sztálin dikta-
túrája. 

• Az államosítás. 
• A terror és a munka-

táborok. 

Fogalmak: személyi kul-
tusz, GULAG, totális ál-
lam, nemzetiszocializ-
mus, antiszemitizmus, 
fasizmus. 

 
Személyek: Sztálin, Hit-
ler. 

 
Kronológia: 1933 a náci 
hatalomátvétel. 

 
Topográfia: Szovjet-
unió, Szibéria (munka-
táborok). 

• A kommunista 
Szovjetunió és a 
nemzetiszocialista 
Németország jel-
lemzőinek azonosí-
tása képi és szöve-
ges forrásokban. 

• A totális diktatúrák 
összehasonlítása 
(pl. jelképek, ideo-
lógiák, hatalmi esz-
közök). 

• Érvelés a 20. szá-
zad kirekesztő ide-
ológiáival szem-
ben. 

A nemzetiszocia-
lista Németország 

• A nemzetiszocializmus: 
fajelmélet és antisze-
mitizmus. 

• A náci hatalomátvé-
tel, a hitleri diktatúra 
és terror. 

• A hitleri Németország 
terjeszkedése: Auszt-
ria és Csehszlovákia.  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• GULÁG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való azonosítása. 
• Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista és/vagy a kommunista diktatúráról. 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politika 
irányai 

• Horthy, a kormányzó.  
• Antikommunizmus és reví-

ziós törekvések.  
• A politikai antiszemitizmus. 
• Bethlen István miniszterel-

nöksége. 
• Külpolitikai kényszerpá-

lyák. 

Fogalmak: reví-
zió, numerus 
clausus, pengő.  

 
Személyek: Beth-
len István, Kle-
belsberg Kuno, 
Szent-Györgyi 
Albert. 

 
Kronológia: 
1920–1944 a 
Horthy-korszak. 

• A Horthy-korszak gazdasági, 
kulturális, politikai és társa-
dalmi eredményeinek és 
problémáinak felidézése. 

• Az antiszemitizmus megnyil-
vánulásainak azonosítása 
források alapján. 

• Magyarország külpolitikai 
céljainak és lehetőségeinek 
bemutatása. 

• A társadalmi változások be-
mutatása szöveges és képi 
források alapján. 

Gazdasági, 
társadalmi 

és kulturális 
fejlődés 

• Gazdasági eredmények.  
• Az oktatás, a kultúra és a 

tudomány néhány kiemel-
kedő képviselője. 
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• Társadalmi rétegződés és 
érintkezési formák Ma-
gyarországon. 

• Életmód, szabadidő, sport. 

• A korszak egy kiemelkedő 
személyiségének bemuta-
tása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Vázlatkészítés idézetek és képi források felhasználásával a Horthy-korszak társadalmáról. 
• Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak jeles személyiségeinek egyikéről. 
• Plakátok, korabeli történetek, versek, dalok gyűjtése a revíziós törekvésekről. 
• Fotók, illusztrációk gyűjtése az ipar (közlekedés) modernizációjáról. 
• Képek gyűjtése az oktatás, a tudomány, a sportélet új intézményeiről. 
• Filmnézés – projektmunka: életmódtörténet 

TÉMAKÖR: A második világháború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Háború föl-
dön, tengeren 
és levegőben. 

• A hadviselő felek: a ten-
gelyhatalmak és a szövet-
ségesek.  

• Sztálin-Hitler paktum, kez-
deti német sikerek. 

• A háború európai frontjai 
és a csendes-óceáni had-
színtér.  

• Fordulatok a háborúban: 
Sztálingrád és Normandia, 
Berlin, az atombomba. 

• Európa felosztása. 

Fogalmak: tengely-
hatalmak, szövet-
ségesek, bécsi dön-
tések, nyilasok, to-
tális háború, holo-
kauszt, gettó, de-
portálás, koncent-
rációs tábor, zsidó-
törvények. 

 
Személyek: Franklin 
D. Roosevelt, Chur-
chill, Teleki Pál, 
Szálasi Ferenc, Sal-
kaházi Sára. 

 
Kronológia: 1939–
1945 a második vi-
lágháború, 1941. 
június a Szovjet-
unió megtáma-
dása, 1944. már-
cius 19. Magyaror-
szág német meg-

• A nemzetiszocialista 
Németország és a 
kommunista Szovjet-
unió szerepének feltá-
rása a háború kirob-
bantásában. 

• A második világháború 
fordulópontjainak fel-
idézése. 

• A háború fegyvereinek 
és borzalmainak bemu-
tatása különböző for-
rások alapján. 

• Magyarország területi 
változásait és világhá-
borús részvételét, vala-
mint a második világ-
háború főbb esemé-
nyeit bemutató térké-
pek értelmezése. 

• A magyar külpolitika 
háború előtti és alatti 
törekvéseinek és moz-
gásterének bemuta-
tása. 

Magyarország 
a világháború 

idején 

• A revíziós eredmények  
• A Szovjetunió elleni há-

ború – a 2. magyar hadse-
reg a Donnál. 

• Német megszállás. 
• A kiugrási kísérlet és a nyi-

las hatalomátvétel. 
• A hadszíntérré vált Ma-

gyarország. 

A háború bor-
zalmai 

• A totális háború.  
• A világháború fegyverei. 
• A hátország szenvedései. 
• Az ellenállás formái. 
• A bombázások és városi 

harcok – Budapest példá-
ján. 
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A holokauszt • A náci koncentrációs és 
megsemmisítő táborok. 

• Az európai és magyaror-
szági zsidótörvények. 

• Kísérlet az európai és a 
magyar zsidóság és ci-
gányság elpusztítására. 

• Áldozatok és bűnösök, fe-
lelősség és embermentés: 
néhány kiemelkedő példa. 

szállása, 1945. ápri-
lis a háború vége 
Magyarországon. 

 
Topográfia: Sztálin-
grád, Normandia, 
Hirosima, Don-ka-
nyar, Auschwitz. 

• Ítélet megfogalmazása 
a második világhábo-
rús népirtásokról és 
háborús bűnökről. 

• A magyar honvéd 
helytállásának felidé-
zése források alapján. 

• Példák gyűjtése az el-
lenállás és embermen-
tés formáira. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
• Képek gyűjtése a német haderő és a szövetségesek magyarországi pusztításának eszközeiről és 

helyszíneiről. 
• Ismeretek szerzése és megvitatása a holokauszt történetét feldolgozó gyűjtemények, online 

adatbázisok segítségével (pl. látogatás a Holokauszt Emlékközpontban). 
• A holokausztról szóló visszaemlékezések, irodalmi és filmfeldolgozások egy-egy részletének 

megbeszélése. 
• Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira. 
• Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének megismerése és 

értékelése. 
• Második világháborús emlékhelyek, emlékművek és sírhelyek feltérképezése és felkeresése a 

lakóhelyen és környékén. 

TÉMAKÖR: A megosztott világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexi-
kák 

Fejlesztési feladatok 

A hideg-
háború 

• A kétpólusú 
világ – a vas-
függöny le-
ereszkedése. 

• Németország 
kettéosztása. 

• Fegyverkezési 
verseny a 
Szovjetunió és 
az Amerikai 
Egyesült Álla-
mok között. 

• Hidegháborús 
konfliktusok: 
Korea, Kuba. 

Fogalmak: Egyesült Nem-
zetek Szervezete (ENSZ), 
hidegháború, vasfüggöny, 
berlini fal, szuperhatalom, 
Észak-atlanti Szerződés 
Szervezete (NATO), Varsói 
Szerződés, piacgazdaság, 
jóléti állam.  

 

Személyek: Hruscsov, Ken-
nedy. 

 

• A második világháború után ki-
alakult világrendet bemutató 
térkép áttekintése és értelme-
zése. 

• A nyugati demokrácia és a 
szovjet diktatúra összehasonlí-
tása. 

• A nyugati világ és a keleti blokk 
életkörülményeinek összeha-
sonlítása. 

• A hidegháború korabeli és a 
mai világhatalmi viszonyok ösz-
szehasonlítása. 

• A hidegháborús korszak alap-
vető jellemzőinek, történelmi 
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A Nyugat • A nyugati de-
mokrácia és 
piacgazdaság. 

• A jóléti társa-
dalom. 

• Az új tömeg-
kultúra kiala-
kulása. 

Kronológia: 1947 a párizsi 
béke, a hidegháború kez-
dete, 1948 Izrael Állam 
megalapítása. 

 
Topográfia: Berlin, Német-
országi Szövetségi Köztár-
saság (NSZK), Német De-
mokratikus Köztársaság 
(NDK), Észak- és Dél-Korea, 
Kuba. 

szereplőinek azonosítása ké-
pek, szöveges források alapján. 

• Gyűjtött információk értelme-
zése a hidegháború korának 
néhány világpolitikai válságáról 
(pl. Korea, Kuba, Berlin).  

• Információk szerzése, rendsze-
rezése és értelmezése a két 
szuperhatalom fegyverkezési 
versenyéről diagramok, táblá-
zatok, képek és térképek segít-
ségével. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• A jóléti állam jellemzőinek összegyűjtése és értékelése. 
• Internetes és egyéb források alapján képes gyűjtemény összeállítása az új tömegkultúra jel-

lemző tárgyairól, eseményeiről. 
• Poszterek készítése a nyugati és keleti blokk országainak életmódjáról. 
• Kiselőadás tartása egy hidegháborús konfliktusról. 

 
 
TÉMAKÖR: Együttélés a Kárpát-medencében  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A határon túli 
magyarok 

• Határon túli magyar-
lakta területek. 

• Fordulópontok a hatá-
ron túli magyarok tör-
ténetében: a törté-
nelmi Magyarország 
felosztása, a revízió, 
magyarellenes meg-
torlások, rendszervál-
toztatás.  

• A kisebbségi lét ne-
hézségei egykor és 
ma: adminisztratív in-
tézkedések és min-
dennapok. 

• Kivándorlás és asszi-
miláció. 

Fogalmak: kitelepí-
tés, asszimiláció. 

 
Személyek: Ester-
házy János, Márton 
Áron. 

 
Kronológia: 1944–
1945 magyarelle-
nes atrocitások. 

 
Topográfia: Szlová-
kia, Ukrajna. 

• A határon túli magyarság 
története főbb forduló-
pontjainak áttekintése 
1920-tól napjainkig. 

• Példák gyűjtése a határon 
túli magyarság életéből a 
hűségre és helytállásra. 

• A határon túli magyar ki-
sebbségi lét nehézségei-
nek bemutatása. 

• A Kárpát-medence 1910-
es és 1990 utáni etnikai 
térképének összehasonlí-
tása a magyarság és a 
nemzetiségek elhelyezke-
dése szempontjából. 

• Példák gyűjtése a nemzeti 
összetartozás megnyilvá-
nulásairól az anyaországi 
és a határon túli magyar-
ság kapcsolatában. 

A magyarországi 
nemzetiségek a 

19. századtól 
napjainkig 

• Magyarország nemze-
tiségi arányainak vál-
tozása. 
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• Az asszimiláció folya-
mata. 

• Fordulópontok a nem-
zetiségek történeté-
ben: 1848–49-es sza-
badságharc, a törté-
nelmi Magyarország 
felosztása, a magyar-
országi németek kite-
lepítése. 

• A hazai cigány/roma 
népesség története. 

• A nemzetiségi jogok a 
mai Magyarországon. 

• Határakon túli ma-
gyarság 

• Példák gyűjtése a Kárpát-
medence népeinek együtt-
működésére és konfliktu-
saira a történelem során. 

• A magyarországi nemzeti-
ségek 19-20. századi törté-
nete főbb jellemzőinek, 
fordulópontjainak felidé-
zése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron) fordulópont-

jairól. 
• Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről (pl. Bözödújfalu). 
• Határon túli területek meglátogatása tanulmányi kirándulás kereteiben (pl. Határtalanul prog-

ram). 
• Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok életviszonyainak összehasonlítása egy-

mással és a hazai viszonyokkal. 
• Tabló vagy prezentáció készítése a hazai cigányság korabeli életmódjáról. 
• Határtalanul pályázaton történő részvétel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. osztály 
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Fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmények (Általános követelmények)  

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

• be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az egyes 
történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket;  

• ismeri az újkori és jelenkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, illetve 
szerepüket a magyar nemzet történetében;  

• fel tudja idézni az újkori és jelenkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, jelenségeit, 
folyamatait, és fordulópontjait a 1849-től napjainkig;  

• képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazaszeretet, 
önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;  

• tisztában van a 19. és 20. század fontosabb politikai eszméivel és azok hatásaival;  
• ismeri és be tudja mutatni a 19. és 20. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális 

hatásait Magyarországon és a világban;  
• felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között, érvel a 

demokrácia értékei mellett;  
• példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok Európa 

és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez;  
• ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit néhány törté-

nelmi korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság sorsát, megmaradásáért folytatott 
küzdelmét, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára és 
együttműködésére;  

• valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot az újkorban és jelenkorban az európai 
történelmi folyamatokban, valamint napjaink globális folyamataiban;   

• ismeri hazája államszervezetét.  

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

• képes élethelyzetek, magatartásformák megfigyelésére és értelmezésére;  
• felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra, grafikon vagy diagram kapcsolódik az adott 

történelmi témához;  
• képen, egyszerű ábrán, grafikonon, diagramon ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival 

le tud írni;  
• képes egyszerű esetekben forráskritikát végezni, valamint különbséget tenni források között 

típus és szövegösszefüggés alapján;  
• össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel, párhuzamot tud vonni 

különböző típusú (pl. szöveges és képi) történelmi források tartalma között;  
• meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az események-

nek;  
 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

• ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos ese-
mény, jelenség és történelmi folyamat időpontját;  

• biztonsággal használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelen-
ségre, folyamatra, korszakra való utalással végez időmeghatározást;  

• biztonsággal használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események 
helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek, folyamatok leolvasására, értelmezésére, 
vaktérképen való elhelyezésére;  

• egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) tervez 
és készít.  
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SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

• össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró, valamint rövidebb magyarázó 
szövegek tartalmát;  

• különböző történelmi korszakok, történelmi és társadalmi kérdések tárgyalása során szaksze-
rűen alkalmazza az értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kap-
csolódó történelmi fogalmakat;  

• tud egyszerű vizuális rendezőket készíteni és kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon 
(táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról;  

• egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást és digitális prezentációt 
állít össze és mutat be önállóan;  
 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

• önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről, folyamatok-
ról;  

• felismeri és értékeli a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmó-
dokat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai korral;  

• társadalmi és erkölcsi problémákat azonosít adott történetek, történelmi események, külön-
böző korok szokásai alapján;  

• feltételezéseket fogalmaz meg néhány fontos történelmi esemény és folyamat feltételeiről, 
okairól és következményeiről, és tényekkel alátámasztja azokat;  

• több szempontból képes megkülönböztetni a történelmi jelenségek és események okait és kö-
vetkezményeit (pl. hosszú vagy rövid távú, gazdasági, társadalmi vagy politikai);  

 

A tanuló az 7–8. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és folyama-
tosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség, értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 
• politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyeduralom, 

demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 
• társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, nemzet, népcsoport, életmód; 
• gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, áruter-

melés, falu, város; 
• eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

 

 

 

 

 

A témakörök lebontása 8. évfolyamra: 

Témakör Javasolt  
óraszám 

Helyi tanterv 
Móra     

Helyi tanterv 
20% 

Mélységelvű 
téma 
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óraszáma 

Magyarország szovjetizálása 10 8   

A forradalomtól az ezredfordulóig 20 26   6 

Népesedés és társadalom 5 5   

A demokratikus állam 7 7   

Régiók története 14 14   

Mérlegen a magyar történelem 8 12  4  

Összes óraszám 8. osztály  72  6 

TÉMAKÖR: Magyarország szovjetizálása    

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista 
diktatúra kiépí-
tése Magyaror-

szágon 

• Háborús pusztítás és szovjet 
megszállás, deportálások a 
szovjet munkatáborokba.  

• Bűnbakká tett németek és 
magyarok – kitelepítések, 
lakosságcsere.  

• Az 1945-ös és 1947-es vá-
lasztások.   

• Egypártrendszer, államosí-
tás, diktatúra.  

Fogalmak: malenkij 
robot, államosítás, 
tervgazdaság, Ál-
lamvédelmi Ható-
ság (ÁVH). 

 
Személyek: Kovács 
Béla, Rákosi Má-
tyás, Mindszenty 
József.  

 
Kronológia: 1945 
szovjet megszállás, 
választás Magyar-
országon, 1948–
1956 a Rákosi-dik-
tatúra. 

 
Topográfia: Recsk, 
Hortobágy, Duna-
delta. 

• Magyarország szov-
jet megszállása kö-
vetkezményeinek 
felidézése.  

• A tömeges deportá-
lások jellemzőinek 
azonosítása vissza-
emlékezések és 
egyéb források alap-
ján. 

• A Rákosi-rendszer 
jellemzőinek, bűnei-
nek azonosítása for-
rások, képek, film-
részletek alapján. 

• A határon túli ma-
gyarok megpróbál-
tatása-inak bemuta-
tása különböző for-
rások alapján. 

A Rákosi-dikta-
túra 

• Az ÁVH működése. 
• A személyi kultusz. 
• Az egyházüldözés. 
• A tervgazdaság működése. 

Deportálások 
„békeidőben” 

• A deportálások és üldözések 
okai. 

• A határon túli magyarok 
megpróbáltatásai: deportá-
lások Csehszlovákiában; 
szovjet, román és jugoszláv 
munkatáborok. 

• Magyarországi kitelepítések 
és munkatáborok. 

 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Jelszavak, csasztuskák, viccek gyűjtése a Rákosi-diktatúra idejéből. 
• Új iparvárosok azonosítása térképen. 
• Egy játékfilm vagy filmrészlet megtekintése a korszakból vagy a korszakról. 
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• Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-diktatúráról. 
• Kitelepítésekről, deportálásokról szóló visszaemlékezések részleteinek közös feldolgozása. 

 

TÉMAKÖR: A forradalomtól az ezredfordulóig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

Az 1956-os forra-
dalom és szabad-

ságharc 

• Október 23., a forrada-
lom kirobbanása.  

• A pesti srácok és sza-
badsághősök. 

• A forradalom lakóhe-
lyünkön és környékén.  

• Szovjet tankokkal a nép-
akarat ellen. 

• A forradalom jelképei. 
• A magyar forradalom a 

világtörténelem színpa-
dán. 

Fogalmak: Molotov-
koktél, sortüzek, mun-
kásőrség, Magyar Szo-
cialista Munkáspárt 
(MSZMP), Kommu-
nista Ifjúsági Szövet-
ség (KISZ), úttörő, ter-
melőszövetkezet, ház-
táji, maszek, gulyás-
kommunizmus, rend-
szerváltoztatás, priva-
tizáció, jogállam, 
többpártrendszer. 

 
Személyek: Nagy 
Imre, Kádár János, 
Gorbacsov, Reagan, 
II. János Pál, Antall 
József, Göncz Árpád, 
Horn Gyula, Orbán 
Viktor. 

 
Kronológia: 1956. 
október 23. a forra-
dalom kitörése, 
1956. november 4. a 
szovjet támadás, 
1956–1989 a Kádár-
rendszer, 

1989–1990 a rend-
szerváltoztatás, 1990 
az első szabad vá-
lasztások, 1991 a 
Szovjetunió felbom-

• Beszámolók készítése 
az 1956-os forradalom 
és szabadságharc hő-
seiről. 

• Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 
utáni megtorlások ke-
gyetlenségének bemu-
tatása példákon ke-
resztül. 

• Érvek gyűjtése a Ká-
dár-rendszer diktatóri-
kus jellegének alátá-
masztására. 

• A Kádár-rendszerről 
szóló különböző jel-
legű források elem-
zése, értelmezése. 

• A Kádár-rendszer és 
napjaink életkörülmé-
nyeinek összehasonlí-
tása. 

• A rendszerváltoztatás 
jelentőségének, követ-
kezményeinek bemu-
tatása. 

• A magyar történelem 
legfontosabb politikai 
eseményeinek idő-
rendbe állítása a rend-
szerváltoztatástól nap-
jainkig. 

A kádári diktatúra • A kádári megtorlás.  
• A pártállam működése: 

az elnyomás változó 
formái. 

• Ellenőrzött társadalom, 
tömegszervezetek. 

Élet a Kádár-rend-
szerben 

• A paraszti gazdaságok 
felszámolása, téeszesí-
tés.  

• A szocialista modernizá-
ció – „a legvidámabb 
barakk”. 

• A hiánygazdaság.  
• A második gazdaság ki-

épülése. 
• Életszínvonal-politika és 

eladósodás. 

A kétpólusú világ 
megszűnése és a 

rendszerváltoztatás 
Magyarországon 

• A Szovjetunió és a szoci-
alista rendszer országai-
nak válsága.  

• Az ellenzék megszerve-
ződése Magyarorszá-
gon. 

• A tárgyalásos rendszer-
változtatás. 



34 
 

• A kétpólusú világ meg-
szűnése. 

• Az első szabad ország-
gyűlési és önkormány-
zati választás.  

• Antall József kormánya. 

lása, 1999 Magyaror-
szág belép a NATO-
ba. 

 
Topográfia: Corvin 
köz, Mosonma-
gyaróvár. Magyarország a 

rendszerváltoztatás 
után 

• A demokrácia és a piac-
gazdaság kiépítése.  

• A többpártrendszer mű-
ködése. 

• Gazdasági válság és fel-
zárkózás  – vesztesek és 
nyertesek. 

• A társadalom átalaku-
lása. 

• Magyarország NATO-
tagsága. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Információgyűjtés a „pesti srácokról”.  
• Térképvázlat készítése az 1956-os események budapesti helyszíneiről. 
• Interjú készítése egy 1956-os visszaemlékezővel. 
• 1956-os emlékhelyek és emlékművek, sírok feltérképezése a lakóhelyen és környékén. 
• Az 1956-os forradalom és a Kádár-rendszer korszakával kapcsolatos játékfilm/ filmrészlet meg-

tekintése és értelmezése. 
• Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött szerepéről. 
• Gazdasági és társadalmi diagramok, grafikonok elemzése a szocializmus válságának időszaká-

ból. 
• Retró-kiállítás rendezése. 
• Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári útmutatás 

alapján a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás időszakából. 

TÉMAKÖR: Népesedés és társadalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

A hagyományos/ 
agrártársadalmak 

• Letelepedés és élelemter-
melés: növénytermesztés 
és állattenyésztés. 

• Önellátás, árutermelés, ke-
reskedelem. 

• A népességnövekedés kor-
látai. 

• A hagyományos társada-
lom (hierarchia és család). 

Fogalmak: háziasí-
tás, nagy pestisjár-
vány, népességrob-
banás, migráció, 
multikulturalizmus, 
terrorizmus, globa-
lizáció. 

 

• A népesedés nagy 
korszakainak és azok 
jellemzőinek felidé-
zése. 

• Információk gyűjtése 
az élelemtermelés 
fejlődéséről (például 
régészeti leletek alap-
ján). 
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A modern/ipari 
társadalmak 

• Az ipari forradalmak hatá-
sai: népességrobbanás és 
városiasodás. 

• Népességnövekedés a fej-
lődő és népességfogyás a 
fejlett világban. 

• A migráció. 
• A modern/ipari társadalom 

(egyenjogúság és individu-
alizmus).  

• A női szerepek változásá-
nak áttekintése a történe-
lem során. 

Személyek: Sem-
melweis Ignác. 

• A népességváltozás 
okainak és következ-
ményeinek bemuta-
tása. 

• Hasonlóságok és kü-
lönbségek megállapí-
tása az egyes népese-
dési korszakok és fo-
lyamatok között. 

• Vita a modern kori 
demográfiai folyama-
tokról és azok várható 
hatásairól. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• A népesedéstörténet statisztikai adatainak értelmezése, csoportosítása és felhasználása állítá-

sok alátámasztására vagy cáfolására. 
• Fiktív napló készítése különböző korban és társadalmi helyzetben élő nők életéről, mindennap-

jairól. 
• Beszélgetés a népességnövekedés és csökkenés okairól és hatásairól. 
• A migráció okainak és hatásainak megvitatása. 

TÉMAKÖR: A demokratikus állam 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A modern 
demokrá-
cia gyöke-

rei 

• Az athéni demokrá-
cia működése.  

• A parlamentáris 
rendszer működése 
Nagy-Britanniában. 

• Az elnöki rendszer 
működése az Ame-
rikai Egyesült Álla-
mokban. 

Fogalmak: népgyűlés, 
hatalmi ágak, alkot-
mány, elnök, általános 
választójog. 

 
Személyek: Periklész, 
George Washington. 

 
Kronológia: Kr. e. 5. 
sz. az athéni demokrá-
cia fénykora, 1776 az 
amerikai Független-
ségi nyilatkozat, 2012 
Magyarország Alap-
törvénye.  

• A demokrácia kialakulása, ál-
lomásainak felidézése és mű-
ködésének jellemzése a kü-
lönböző történelmi korsza-
kokban. 

• Csoportos szerepjáték de-
mokratikus döntéshozatalról 
(pl. az athéni demokráciá-
ban). 

• Demokratikus döntéshozatal 
ábrázolása egy folyamatáb-
rán. 

• A brit parlamentáris és az 
amerikai elnöki rendszer ösz-
szehasonlítása. 

• Áttekintő ábra értelmezése a 
magyarországi államszerve-
zetről és a választási rend-
szerről. 

A modern 
magyar ál-

lam 

• Az Alaptörvény. 
• Az Országgyűlés, a 

kormány és az igaz-
ságszolgáltatás.  

• Az országgyűlési és 
önkormányzati vá-
lasztási rendszer. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Csoportos szerepjáték demokratikus döntéshozatalról (pl. az athéni demokráciában). 
• Demokratikus döntéshozatal ábrázolása egy folyamatábrán. 

TÉMAKÖR: Régiók története 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyarország 
és az Európa 

Unió 

• Az Európai Unió születése és 
bővülése. 

• Az európai integráció céljai, 
eredményei és gondjai. 

• Magyarország európai uniós 
tagsága. 

Fogalmak: integrá-
ció, euró, Európai 
Unió, visegrádi 
együttműködés, 
polgárháború, nagy 
fal, hinduizmus, 
buddhizmus, kaszt-
rendszer, Korán. 

 
Személyek:  Lin-
coln, Gandhi, Mao 
Ce-tung. 

 
Kronológia: 1957 a 
római szerződés, 
1992 a maastrichti 
szerződés, 2004 
Magyarország be-
lép az Európai Uni-
óba. 

 
Topográfia: Brüsz-
szel, Lengyelország, 
Csehország, Közel-
Kelet, Izrael. 

• Az Európai Unió cél-
jainak felidézése. 

• Az európai integrá-
ció eredményeinek 
és problémáinak át-
tekintése. 

• A közép-európai ré-
gió középkori, újkori 
és mai térképeinek 
összehasonlítása. 

• A közép-európai né-
pek helyzetének 
összehasonlítása a 
középkortól napja-
inkig. 

• Az Amerikai Egye-
sült Államok szuper-
hatalmi helyzetének 
elemzése és értéke-
lése katonai, politi-
kai, gazdasági és 
kulturális téren. 

• Kína világgazdasági 
és világpolitikai sze-
repének megvita-
tása. 

• A közel-keleti konf-
liktusról megfogal-
mazott álláspontok 
és érvek azonosí-
tása, beszélgetés a 
békés megoldási 
módokról. 

Közép-Európa • A régió sajátosságai (jellem-
zően kontinentális helyzet, bi-
rodalmi függés és nemzeti 
sokszínűség). 

• A második világháború had-
színtere. 

• A szovjet megszállás. 
• A visegrádi együttműködés. 

Az Amerikai 
Egyesült Álla-

mok 

• Az Amerikai Egyesült Államok 
létrejötte. 

• Az amerikai polgárháború okai 
és eredményei. 

• Az Amerikai Egyesült Államok 
világhatalommá válása. 

India • Az indiai civilizáció vallási és 
kulturális alapjai. 

• A brit gyarmati uralom. 
• Gandhi és a függetlenségi 

mozgalom. 
• A jelenkori India ellentmondá-

sai. 

Kína • A kínai civilizáció vallási és kul-
turális alapjai. 

• Kína félgyarmati sorban. 
• A japán megszállás. 
• Mao Ce-tung és a kommunista 

diktatúra. 
• A gazdasági óriás. 

A Közel-Kelet • Az Oszmán Birodalom felbom-
lása. 
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• Izrael állam létrejötte. 
• Az olaj szerepe a régió törté-

netében. 
• Az iszlám és az iszlamizmus. 
• Etnikai, vallási és gazdasági tö-

résvonalak. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Információk gyűjtése a visegrádi együttműködés előzményeiről és jelenlegi tartalmáról. 
• Az Amerikai Egyesült Államok világhatalmi szerepének elemzése gazdasági adatsorok segítsé-

gével. 
• Különböző források gyűjtése az indiai és kínai civilizáció történetéből, ezek alapján ismertetők, 

prezentációk készítése. 
• Az Oszmán Birodalom, valamint a Közel-Kelet területi változásainak nyomon követése törté-

nelmi térképeken. 
• Beszámolók, prezentációk készítése az arab-izraeli konfliktusról (pl. az izraeli határ változásai, 

az olajválság). 

TÉMAKÖR: Mérlegen a magyar történelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és ada-
tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Lábnyoma-
ink a nagy-

világban 

• Világjáró magyarok (utazók, 
felfedezők). 

• Tudósok és feltalálók (pl. in-
formatika, autóipar, űrkuta-
tás). 

• Világraszóló sportsikerek – 
magyarok az olimpiákon. 

• Magyar művészek a világban. 

Javasolt személyek 
(altémánként 1-2): 
Julianus barát, Kő-
rösi Csoma Sándor, 
Magyar László; 
Neumann János, 
Csonka János, Ga-
lamb József, Kár-
mán Tódor; Papp 
László, Puskás Fe-
renc, Egerszegi 
Krisztina,  
Balczó András; Liszt 
Ferenc, Munkácsy 
Mihály, Kodály Zol-
tán, Bartók Béla, 
Korda Sándor. 
 

• Valamely területen ki-
emelkedő eredményt 
elérő magyarok tevé-
kenységének felidé-
zése, bemutatása. 

• A Magyar Királyság 
középkori sikeressége 
okainak felidézése. 

• Érvek gyűjtése a 
Habsburg Birodalom-
hoz tartozásunk elő-
nyei és hátrányai mel-
lett a 18. században 
és a 19. század első 
felében. 

• Levert szabadsághar-
caink értékelése az 
utóbb elért eredmé-
nyek alapján. 

A magyar 
megmara-
dás kérdé-

sei 

• Magyarország mint szuverén 
európai hatalom a középkor-
ban. 

• A török kor: a középkori örök-
ség pusztulása és az etnikai 
arányok romlása. 

• Az Osztrák-Magyar Monar-
chia, a Közép-Európát sikere-
sen egyesítő birodalom. 

• Trianon máig tartó hatásai: a 
kisállami lét kényszerpályái a 
nagyhatalmak árnyékában. 
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• Új típusú kapcsolatépítés a 
rendszerváltoztatás után a ki-
sebbségbe került magyarság-
gal. 

• A magyar megmaradás titkai: 
szabadságharcok, békés épít-
kezés. 

• Magyar történelem jeles ese-
ményei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
• Világjáró magyar utazókról szóló beszámolók készítése. 
• Kiselőadások, bemutatók készítése magyar tudósokról, feltalálókról, találmányokról, olimpiko-

nokról, művészekről. 
• Referátum készítése egy magyar Nobel-díjas tudósról (pl. Szent-Györgyi Albert, Gábor Dénes 

stb.). 
• Prezentáció készítése egy sikeres magyar sportolóról. 
• Példák gyűjtése kisebbségben élő magyarság megmaradásáért folytatott küzdelem formáira 

és képviselőire. 

• Projektmunka: Magyar történelem jeles eseményeinek áttekintése, összegző rendszerezése 


