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Bevezetés 

 

„A múlt a jövendő tükre” – vélekedett gimnáziumunk névadója, a reformkor legendás 

politikusa és államférfija, Kossuth Lajos. A történelem és a nemzeti hagyományok ismerete 

nemzeti identitásunk kulcsfontosságú része, amely elősegíti szellemi, kulturális és erkölcsi 

örökségünk továbbadását a jövő, a 21. század generációinak. A történelemtanítás és -tanulás a 

NAT 2020-ban kiemelten meghatározott célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudo-

mány, valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplők-

kel, eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti ho-

vatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehe-

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

zéppontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. A tantervi szabályozás irányító-

elve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az európai, illetve egyetemes törté-

nelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános európai jelenséget is konkrét ma-

gyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket első-

sorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit 

figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és 

méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó 

jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nem-

zettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése. 

 

Cél- és feladatrendszer 

 

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

mazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástar-

talmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvég-

zéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldol-

gozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő 

hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfo-

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

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

nelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra 

vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fej-

lesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetése-

ket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs esz-
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közök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi kö-

zegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle kommunikációs kör-

nyezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, fele-

lősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami 

elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a meg-

szerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalmazó 

internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt 

talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digi-

tális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a 

közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a forrá-

sok feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lénye-

get, következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a tör-

ténelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, 

problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált történelmi gon-

dolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik események, folyamatok 

és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint bizonyos történések okainak és 

következményeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi élet-

utaknak és cselekedeteknek a megismerésével 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, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szo-

lidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, élet-

utakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társa-

dalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a ta-

nuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségé-

nek fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudo-

mányos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az 

értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, 

a mindennapokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és érté-

keli az alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kuta-

tók és művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más érték-

teremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti té-

makörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a 

társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyan-

akkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korsza-

kok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút ter-

vezésekor, akár a pályaválasztás során is. 
 

A feldolgozandó (törzs-) és a feldolgozható (kiegészítő) anyag kapcsolata 

 

A NAT 2020-hoz készült kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszá-

mot. Ezek összege megfelel az évi teljes óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagá-

nak feldolgozásához és a tanulási eredményekhez kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A 
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kerettantervben meghatározott tanulási tartalmak azonban átlagos esetben a javasolt órakeret 

kb. 80%-ában feldolgozhatók. 

A helyi tanterv alapján a szaktanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű (study 

of depth) feldolgozásra jelöl ki, amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 

6–10 óra tervezhető. Ezeknek legalább 70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű 

tanítás lehetőséget ad az adott téma részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal 

és tevékenységgel történő feldolgozására. A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség 

nyílik a projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándu-

lások szervezésére. Erről további részletek a következő alfejezetben olvashatóak. 

A Témakörönként megjelenő tantervi tartalomismertető táblázatok magukba foglalják a 

hozzájuk tartozó Témákat, a konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes 

témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó 

fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egy-

szer fordul elő, annál a témakörnél, ahol kötelező elemként először szerepel a tantervben. A 

táblázat utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok teljesítésével valósulnak meg az 

előírt tanulási eredmények. A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek 

nem kötelező elemei a tantervnek, de eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szak-

tanári munkát. Ezek köre bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 

 

Helyi sajátosságok és célkitűzések 

 

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium humán munkaközössége a történelem tantárgy ok-

tatása során is igyekszik összehangolni céljait: hagyományokat őrizni, kulturális örökséget át-

adni, ugyanakkor megfelelni a 21. század elvárásainak, s olyan kulcskompetenciákat fejlesz-

teni, amelyek segítik, hogy tanítványaink alkalmazkodjanak a modern világ kihívásaihoz. En-

nek megfelelően helyi tantervünk kidolgozása és megvalósítása során súlyt helyezünk a koope-

ratív technikák alkalmazására, a digitális kompetencia fejlesztésére, illetve az újszerű, innova-

tív, friss, nemzetközi tapasztalatcseréken alapuló módszertanra. 

Az intézmény Pedagógiai Programjával összhangban a történelem tanításában kiemelten 

fontos fejlesztési céljaink a következők: 

• a hazaszeretet, a nemzettudat kialakítása és erősítése, az ország tájainak, történelmének, 

az iskola történetének ismerete, 

• a hagyományok tisztelete, tiszteletben tartásuk nevelő hatása: hiszen ezek is a hazasze-

retet, a nemzeti hovatartozás érzését erősítik és töltik meg tartalommal, 

• az európai identitástudat erősítése, 

• annak megértése, hogy az irodalom szeretete segítségünkre lehet az érzelmek kifejezé-

sében, a harmonikus személyiség kialakításában, 

• a tanulók személyiségének, egyéni képességeinek, gondolkodásának, értelmének fej-

lesztése, 

• az önismeret, a céltudatosság, az önállóság fejlesztése, 

• a demokratikus, nyitott gondolkodásra, a másság elfogadására való képesség fejlesztése, 

• a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás megszerzése, amely napjainkban már 

az általános műveltség részévé vált, 

• a fenntartható fejlődés és fogyasztás egyensúlyát célzó szemléletre való nevelés, 

amelyre számos történelmi téma kiválóan alkalmas, 

• a felkészítés az érettségire és a továbbtanulásra. 

Munkaközösségünk fontosnak tartja a NAT 2020 és a hozzá készült kerettantervek új 

jellegzetességét, vagyis azt, hogy a szaktanárnak lehetősége nyílik rá, hogy minden évfolyamon 

évi két kerettantervi témát kiválasszon, és annak alapóraszáma mellett plusz óraszámkerettel 

gazdálkodva mélységelvű módon dolgozza fel, minél nagyobb súlyt fektetve az élményalapú 
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oktatási metodikára és a munkáltatásra. A mélységelvű témák kiválasztását a helyi tantervben 

sem szeretnénk kizárólagosan meghatározni, hiszen az új tantervek egyik lényegének tartjuk a 

mélységelvű feldolgozás programja esetében a tanári autonómia szem előtt tartását. Ezért saját 

tantárgyi szabályozóiban a szaktanár kötelessége meghatározni, melyik évi két téma között, és 

milyen módon osztja el a helyi tantervben évenként erre a célra meghatározott pluszórákat. A 

mélységelvű témák kiválasztásakor azonban figyelembe kell vennie: 

1. a nyolcosztályos képzés lényegét, amely kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséggondo-

zásra, a lehetőség szerinti minél több hasznos, emelt szintű, tagozatos, kiegészítő anyag feldol-

gozására, illetve a készségfejlesztésre, segítve ezzel a tanulókat, hogy távlati, továbbtanulási 

terveik megvalósulhassanak, 

2. a nyolcosztályos képzés jellegzetességét, a nyolcadik osztály után leteendő kisérettségi 

vizsgát, amelynek tételei részben kifejezetten a mélységelvű módon feldolgozott anyagokra 

épülhetnek, 

3. az alaptanterv kulcskompetenciáinak meghatározását, hogy a mélységelvű feldolgozás 

során minél sikeresebben jelenhessen meg a kompetenciafejlesztés, 

4. azt, hogy a nyolcosztályos képzésben a lehető legnagyobb módszertani, metodikai sok-

színűségre kell törekedni, összhangban a gimnázium Pedagógiai Programjával, Európai fejlesz-

tési tervével és egyéb dokumentumaival. 

Emellett a szaktanár támaszkodhat a munkaközösség ajánlására is a mélységelvű témák 

kijelölésekor. 

A gimnázium 1899-es alapításától kezdve fél évszázadon át folyamatosan működő, majd 

1993-ban újraindított nyolcosztályos képzése emelt szintű ismereteket kíván nyújtani a tanulók 

számára, amelyek segítségével majd lehetőségük nyílik egyes tudományokban jobban elmé-

lyülni, az idegen nyelvek, a kommunikáció, a készségfejlesztés és a művészetek terén is magas 

szintre eljutni, tehetségüket kibontakoztatni. Ennek eredményességét mutatja, hogy nyolcosz-

tályos végzőseink évről-évre kimagasló felsőoktatási továbbtanulási eredményt érnek el. Ezért 

a történelemtanítás folyamán is arra törekszünk, hogy változatos és innovatív metodika alkal-

mazásával a lehető legsokoldalúbban fejlesszük tanulóink kompetenciáit, és segítsük őket a 

minél sikeresebb továbbtanulásban és pályaválasztásban. 

Minden osztályunk valamennyi tanulója, így a nyolcosztályos képzésen részt vevők is 

továbbtanulási szándékuknak megfelelően 11-12. osztályban egy vagy két tantárgyat emelt óra-

számban, magyar fakultációs csoportban sajátíthatnak el magasabb szinten. Itt felkészülhetnek 

az emelt szintű érettségire, illetve segítjük, hogy továbbtanulási, pályaválasztási tervei megva-

lósuljanak. A 12. évfolyamon évi 32 órában minden tanuló számára külön érettségi felkészítést 

biztosítunk (a középszintű érettségire). A nyolcosztályosok tehetséggondozó, emelt szintű 

programja keretében azonban 11. évfolyamon is évi 36 órával segítjük az elmélet és a gyakorlat 

minél sikeresebb elsajátítását.  

A tanulók értékelése során fontosnak tartjuk a diagnosztikus, a formatív és a szummatív 

értékelési módozatok minél szélesebb skálájának és összhangjának alkalmazását. Az értékelés 

és minősítés során betartjuk a Pedagógiai Programban az értékelésről és minősítésről rögzített 

szabályokat és szempontokat. 

A humán munkaközösség a legmagasabb szintű szummatív értékelések esetén a követ-

kező százalékhatárokat alkalmazza: 

85% – 100 % jeles (5) 

70% – 84 % jó (4) 

55% – 69 % közepes (3) 

40% – 54 % elégséges (2) 

39 % vagy kevesebb elégtelen (1) 
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Az osztályozó vizsgákon a középszintű érettségi százalékhatárai alkalmazandók a rész-

vizsgaeredmények, a vizsgaeredmények, és ezek nyomán a félévi vagy év végi jegyek megál-

lapításánál. Ezek a következők: 

80% – 100 % jeles (5) 

60% – 79 % jó (4) 

40% – 59 % közepes (3) 

25% – 39 % elégséges (2) 

24 % vagy kevesebb elégtelen (1) 

A vizsga írásbeliből és szóbeliből áll. A munkaközösségben leggyakrabban előforduló 

osztályozóvizsga-típusok: 

1. írásbeli teszt + szóbeli, előre megadott témakörök alapján 

2. írásbeli teszt és esszé + szóbeli, előre megadott témakörök alapján 

3. műelemző szövegalkotási feladat + szóbeli, előre megadott témakörök alapján. 

A vizsga két része, amennyiben a szaktanár a tanuló érdekében, azt előre jelezve el nem 

tér ettől, 60% (írásbeli) – 40% (szóbeli) arányban számít az összteljesítménybe. A sikeres vizs-

gához mind az írásbelin, mind a szóbelin, önmagában is el kell érni legalább 25%-ot. 

A nyolcosztályos képzés belső vizsgarendszerének leírása megtalálható a Pedagógiai 

Programban. Rendszeres és sokoldalú felmérésekkel és vizsgákkal segítjük a visszacsatolást: a 

vizsgák közül a legfontosabb a 8. évfolyam végén leteendő kisérettségi vizsga, amelyen a tanu-

lók történelemből is számot adnak tudásukról. 

A tehetséggondozáshoz kapcsolódva nagy súlyt fektetünk a tanulók rendszeres verse-

nyeztetésére, illetve arra, hogy segítsük őket, amennyiben kutatási (pl. családtörténet, iskola-

történet) tevékenység során szeretnék kibontakoztatni a tehetségüket. Hagyományos pályáza-

tainkon és versenyeinken mi magunk is lehetőséget teremtünk minderre. 

A tankönyvek és segédanyagok kiválasztásánál az Oktatási Hivatal mindenkori ajánlását 

követve választjuk ki a tanulók által használandó műveket a hivatalos tankönyvlistáról, segít-

ségül felhasználva a www.tankonyvkatalogus.hu és a www.nkp.hu weboldalakat és a szakmai 

tájékoztatókat. 

 

Óraszámok és tantárgyi struktúra 

 

Első nagy egység: 5-8. évfolyam 

A történelem tantárgy 5-8. évfolyamonkénti óraszámait az alábbi táblázat foglalja össze: 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Történelem 2 2 2 2 

Ez a heti kétórás tárgy esetében 72 óra évente. A történelem tantárgy tanulását segíti a 

nyolcosztályos képzésben az 5. osztályban megjelenő heti 1 óra hon- és népismeret és a 8. osz-

tályban tanulandó heti 1 óra állampolgári ismeretek tantárgy. 

 

Második nagy egység: 9-12. évfolyam 

A történelem tantárgy 9-12. évfolyamonkénti óraszámait az alábbi táblázat foglalja ösz-

sze: 

 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Történelem 2 2 3 + 1 3 + 1 

Ez a heti kétórás tárgy esetében 72, a heti négyórás tárgy esetében 11. évfolyamon 96 + 

36, összesen 132, a 12. évfolyamon pedig 96 + 32, összesen 128 óra. 

A táblázatban a + jel után szereplő szám jelzi a tárgy oktatására a szabadon tervezhető 

összórakeretből felhasznált órák számát. Ez a 36 óra a 11. évfolyamon a tehetséggondozást, 

készségfejlesztést, versenyeztetést, illetve a felzárkóztatást szolgálja, és hozzájárul ahhoz, hogy 
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a gimnáziumba bekerülő tanulók jobban elsajátítsák a történelemtanulás módszertanát, így eset-

leg meg is kedvelve ezt az érettségi tantárgyat. 12. évfolyamon pedig a 32 óra a tanév utolsó 

egységeként a középszintű érettségi írásbelire és szóbelire való felkészítésre szolgál. 

A történelem tantárgy tanulását segíti a nyolcosztályos képzésben a 12. osztályban tanu-

landó heti 1 óra állampolgári ismeretek tantárgy is. 

 

5-6. ÉVFOLYAM 
 

Az első két év cél- és feladatrendszere 

 

Az általános iskola 5–6. évfolyamán a történelemtanítás bevezeti a tanulót a történelmi 

múlt megismerésébe. A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív hozzáállás megteremtése 

és a legfontosabb ismeretek elsajátítása mellett ekkor kezdődik a történelemtanuláshoz szüksé-

ges alapvető tanulásmódszertani jártasságok, készségek kialakítása. A tanuló egyfelől megis-

merkedik az ókor, középkor, kora újkor és az újkor történelmének néhány jellemző vonásával, 

jelenségével, a magyar történelem legfontosabb fordulópontjaival, hőseivel és szereplőivel a 

19. század közepéig. Elsajátítja, és alkalmazni kezdi a kulcsfogalmakat, gyakorolja a változatos 

tevékenységformákat – információszerzés és -feldolgozás; tájékozódás időben és térben; törté-

netek megértése, elbeszélése, megvitatása stb. –, amelyek megalapozzák történelemtanulási 

készségeinek fejlődését, történelmi gondolkodásának kialakulását. 

Ebben a szakaszban elsősorban konkrét történelmi események és élethelyzetek, szokások 

képszerű bemutatása, történetek elmesélése a jellemző. A tantervi témakörök egy jelentős részét 

történeti korok szerint beágyazott életmódtörténeti és portré témák adják. Előbbiek a régmúlt 

korok embereinek életét mutatják be egy-egy konkrét település és nép mikrovilágán, illetve az 

ezekhez kapcsolódó történeteken keresztül. A kerettanterv a települések esetében ajánlásokat 

fogalmaz meg, amelyektől a helyi tantervek összeállítása során a pedagógusok régiójuknak 

megfelelően eltérhetnek. További fontos alapelv a jelenségalapú megközelítés, vagyis a tanuló 

nem általános modelleken, hanem egyes települések/népek életén keresztül ismerkedik meg az 

ókor, a középkor, a kora újkor és az újkor világával. A portré típusú témakörök a magyar törté-

nelem néhány kiemelkedő személyiségének, hősének életét, cselekedeteit és történelmi jelen-

tőségét dolgozzák fel, miközben megismertetik a tanulót a hozzájuk fűződő történeti hagyo-

mánnyal. 

Az általános iskolában a történettanításon alapuló történelemtanítás, vagyis a történetme-

sélés, a szemléletesség és a tevékenységközpontú megközelítés a témák kiválasztásának, illetve 

feldolgozásának egyaránt fontos vezérelve. Az egyes korszakok életmódját bemutató témakö-

rök, témák, a kiemelkedő személyiségeket bemutató portrék eredményes bemutatásához a ta-

nuló képzeletét megragadó történeteken, a személyes életéhez kapcsolódó élményeken keresz-

tül vezet a sikeres történelemtanítás útja. Ugyanakkor a történetek feldolgozásán keresztül fej-

lődik a tanulónak a történelemtanuláshoz elengedhetetlen narratív kompetenciája is. 

Az általános iskolai történelemtanításnak egyszerre célja és feltétele a tanuló kíváncsisá-

gának és tudásvágyának felkeltése és ébren tartása a történelem, illetve a közéleti kérdések 

iránt. Az egyes témák, tanítási módszerek és tanulói tevékenységek kiválasztása során mindig 

szem előtt kell tartani a tanulás élményszerűségének követelményét. A tanuló képzeletét, fan-

táziáját és érzelmeit megragadó témák, történetek és tevékenységek révén válhat eredményessé 

a történelem tanulása. A különböző korok életmódját tárgyaló témakörök és a történelmi port-

rék jó alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű megjelenítésre (pl. képek, filmek, modellek, 

zenék, hangdokumentumok), a tanuló életéhez, érdeklődéséhez köthető témák tárgyalására, va-

lamint érdekes, megrázó vagy éppen tréfás, de mindenképpen elgondolkodtató történetek elbe-

szélésére, illetve megjelenítésére. 

Fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmények (Általános követelmények)  
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Történelmi ismeretek  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

• ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó 

legfontosabb 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 leg-

fontosabb 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, je-

lenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig; 

• képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazasze-

retet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;  

• tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 

• ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális 

hatásait Magyarországon és a világban; 

• ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 

• 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 a közép-

korban és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek 

kapcsolatára és együttműködésére; 

• valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai tör-

ténelmi folyamatokban. 

Ismeretszerzés és forráshasználat 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a 

különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból; 

• kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, illetve 

rövidebb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre egy-

szerű válaszokat képes adni; 

• megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat 

gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyv-

tárak, múzeumok anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források); 

• képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére; 

• megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat; 

• felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi té-

mához; 

• képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni; 

• 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 esemé-

nyeknek;  

• egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni. 

Tájékozódás időben és térben 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos 

esemény és jelenség időpontját; 
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• 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 

segítségével; 

• a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja ren-

delni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

• használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események helyszínei-

nek azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való elhelyezésére; 

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

tervez és készít. 

Szaktárgyi kommunikáció 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket bemu-

tatni, saját véleményt megfogalmazni; 

• össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát; 

• az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készí-

teni; 

• képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel 

kapcsolatban; 

• képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 

• különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az 

értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó törté-

nelmi fogalmakat; 

• tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon (táb-

lázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

• egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és mu-

tat be; 

• egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja; 

• meghallgatja mások véleményét, érveit; 

• tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi 

eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

Történelmi gondolkodás 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 

• képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi 

magatartásformákat és élethelyzeteket; 

• a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz 

meg; 

• feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, 

és alátámasztja azokat; 

• a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít; 

• önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről; 

• felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, 

szokásokat, 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 

folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 
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Tartalmi kulcsfogalmak: 

• politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyed-

uralom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 

• társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód; 

• gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, áru-

termelés, falu, város; 

• eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

Az 5–6. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6–10 óra 

 

A tantárgyi témakörök áttekintő táblázata: 5-6. osztály 

 

Témakör Javasolt óraszám 

Személyes történelem 7 

Fejezetek az ókor történetéből 13 

A kereszténység 5 

A középkor világai 13 

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 20 

Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából 10 

Új látóhatárok 11 

Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 14 

Élet a kora újkori Magyarországon 6 

Forradalmak kora 5 

A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora 15 

Évente két mélységelvű téma  17 (10+7) 

Összes óraszám: 136 

Megjegyzés: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. 

 

Óraszámok évfolyam szerinti bontásban: 5-6. osztály 

 

 5. osztály 6. osztály 

Történelem: tantárgyi témakörök óraszáma 58 61 

Történelem: további alapóraszám évente két mélységelvű téma 

szaktanár általi kialakításához 

10 7 

Történelem: bevezető és ismétlő, rendszerező órák száma 4 4 

Összes évi óraszám 72 72 

 

AZ 5. OSZTÁLY TANANYAGÁNAK TARTALMA 
 

Témakör: Személyes történelem 

Javasolt óraszám: 7 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Körülöt-

tem a tör-

ténelem 

• Családi fotóalbum és 

személyes tárgyak. 

Fogalmak: kódex. 

 

• Egyszerű, sze-

mélyes történe-

tek elmesélése. 
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• Személyes történetek 

dokumentálása, elbe-

szélése. 

• Egy nap dokumentá-

lása. 

• Kódexkészítés (vala-

mely magyar kódex 

mintájára pl. Képes 

krónika). 

Kronológia: Kr. e. és 

Kr. u., évszázad, ős-

kor, ókor, középkor, 

újkor, jelenkor/mo-

dern kor.   

• Családi fotók, 

tárgyak, törté-

netek gyűjtése 

és rendszere-

zése. 

• Címer, zászló, 

pecsét készí-

tése önállóan 

vagy társakkal. 

• Információk 

gyűjtése képi 

és tárgyi forrá-

sokból meg-

adott szempon-

tok szerint. 

• A történelmi 

idő ábrázolása 

vizuális eszkö-

zökkel. 

Címer, 

zászló, 

pecsét, az 

idő mé-

rése 

• Címerek és zászlók 

alkotóelemei saját te-

lepülés és Magyaror-

szág címere és zász-

laja példáján. 

• A hitelesítés esz-

köze, a pecsét (pl. az 

Aranybulla pe-

csétje). 

• Személyes címer-, 

zászló- és pecsétké-

szítés. 

• 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: 13 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények  

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az ókori 

Egyip-

tom vi-

lága 

• Földművelés a Ní-

lus mentén. 

• Hitvilág és halott-

kultusz a pirami-

sok és a Királyok 

Völgye példáján: 

Memphis és 

Théba. 

• A legjelentősebb 

találmány: az írás. 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, 

piramis, hieroglifa, 

városállam, jósda, 

többistenhit, olüm-

piai játékok, monda, 

provincia, rabszolga, 

gladiátor, amfiteát-

rum, falanx, légió, 

népvándorlás. 

 

Személyek: Kheopsz, 

Zeusz, Pallasz 

• Az ókori egyiptomi, 

görög és római élet-

mód főbb vonásai-

nak felidézése. 

• Információk gyűj-

tése az ókori és a 

modern olimpiai já-

tékokról, és összeha-

sonlításuk. 

• Az ókori hadviselés 

legalapvetőbb jel-

lemzőinek bemuta-

tása. 

Az ókori 

Hellász 

örök-

sége 

• Mindennapok egy 

görög város-

ban:  Athén és la-

kói.  
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• Görög istenek, az 

olümpiai játékok. 

• Az athéni és spár-

tai nevelés. 

Athéné, Nagy Sán-

dor, Romulus, Han-

nibál, Julius Caesar, 

Augustus, Attila.  

 

Kronológia: Kr. e. 

776 az első feljegy-

zett olümpiai játé-

kok, Kr. e. 753 Róma 

alapítása a hagyo-

mány szerint, Kr. e. 

490 a marathóni 

csata, Kr. u. 476 a 

Nyugatrómai Biro-

dalom bukása. 

 

Topográfia: Egyip-

tom, Nílus, Athén, 

Olümpia, Spárta, Itá-

lia, Róma, Pannónia, 

Aquincum, Mara-

thón, Római Biroda-

lom.  

• Görög hoplita felis-

merése, fegyverzeté-

nek azonosítása ké-

pen, rekonstrukciós 

ábrán. 

• A tanult háborúk 

okainak és következ-

ményeinek bemuta-

tása; illetve a tanult 

hősökhöz kapcso-

lódó történetek fel-

idézése. 

• Mai magyar telepü-

lésnevek azonosítása 

az ókori Pannónia 

térképén.  

• A Hun Birodalom 

földrajzi kiterjedésé-

nek nyomon köve-

tése a térképen. 

• A nomád életmód, 

gazdálkodás és had-

viselés alapvető jel-

legzetességeinek fel-

idézése. 

• Történelmi mozgá-

sok (pl. hadmozdu-

latok, hadjáratok, 

népmozgások) nyo-

mon követése törté-

nelmi térképen. 

Az ókori 

Róma 

örök-

sége 

• Róma alapítása a 

mondákban. 

• Egy római polgár 

mindennapjai. 

• A gladiátorviada-

lok és a kocsiver-

senyek. 

• Római emlékek 

Pannóniában. 

A gö-

rög-ró-

mai 

hadvise-

lés 

• Görög hadviselés a 

marathóni csata 

példáján. 

• Nagy Sándor had-

serege és hódítá-

sai. 

• Az ókor „tankjai”: 

Hannibál elefánt-

jai. 

• Caesar légiói. 

Képek a 

népván-

dorlás 

korából 

• A Római Biroda-

lom szétesése. 

• A Hun Birodalom.  

• Attila és hadjára-

tai: 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, kikötő) 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 

feldolgozása. 

• Helyi ókori tárgyú gyűjtemény néhány darabjának megtekintése és feldolgozása. 

• Ókori témájú film vagy filmrészlet megtekintése és megbeszélése. 

 

Témakör: A kereszténység 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 
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Az Ószövet-

ség népe   

• Az Ószövetség/Hé-

ber Biblia: Ábra-

hám és Mózes. 

• Az önálló zsidó ál-

lam alapítói: Dávid 

és Salamon törté-

nete.  

Fogalmak: egyistenhit, 

Biblia, Ószövetség/Hé-

ber Biblia, Újszövet-

ség, zsidó vallás, ke-

resztény vallás, ke-

resztség és úrvacsora. 

 

Személyek: Mózes, Dá-

vid, Salamon, Jézus, 

Mária, József, Szent 

Péter és Szent Pál apos-

tolok. 

 

Topográfia: Jeruzsá-

lem, Betlehem. 

• Jézus élete 

legfontosabb 

eseményei-

nek bemuta-

tása. 

• Jézus erköl-

csi tanításai-

nak értelme-

zése. 

• A keresz-

ténység fő 

jellemzőinek 

és elterjedé-

sének bemu-

tatása. 

• A Héber Bib-

lia máig ható 

innovációi: 

egyistenhit, 

tízparancso-

lat, heti pihe-

nőnap  

Jézus élete, 

tanításai és a 

keresztény-

ség 

• Történetek az Új-

szövetségből. 

• A kereszténység 

főbb tanításai. 

• A kereszténység el-

terjedése.   

• A keresztény hitélet 

színterei és szertar-

tásai. 

• A kereszténység 

jelképei. 

Javasolt tevékenységek: 

• A bibliai történeteket ábrázoló képek, művészeti alkotások gyűjtése. 

• Tematikus képgaléria összeállítása a zsidó és keresztény vallásról megadott szempon-

tok alapján. 

• Képek gyűjtése bibliai helyszínekről. 

• Pál apostol missziós útjainak követése tematikus térképen. 

 

Témakör: A középkor világai 

Javasolt óraszám: 13 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Élet a vár-

ban – egy 

magyar vár 

(pl. Vise-

grád) és ura-

dalom bemu-

tatásával 

• Királyok és neme-

sek 

• Várépítészet – híres 

magyar középkori 

várak. 

• Egy uradalom mű-

ködése, a falvak vi-

lága (a jobbágyok 

élete). 

Fogalmak: föl-

desúr, lovag, ne-

mes, uradalom, 

jobbágy, ro-

bot,  pápa, szer-

zetes, bencés 

rend, pálos rend, 

kolostor, katoli-

kus, román stí-

lus, gótikus stí-

lus, polgár, céh, 

iszlám vallás. 

 

Személyek: 

Szent Benedek, 

• A középkori és a 

mai életforma né-

hány jellegzetessé-

gének összehason-

lítása. 

• A középkori kul-

túra főbb vonásai-

nak felidézése. 

• Az egyes közép-

kori társadalmi ré-

tegek életformája 

közti eltérések ösz-

szehasonlítása. 

Élet a kolos-

torban – egy 

magyar ko-

lostor (pl. 

• A középkori egy-

házszervezet. 

• A szerzetesség és a 

kolostor. 

• Román és gótikus 

templomépítészet – 
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Pannon-

halma) be-

mutatásával 

híres magyar közép-

kori egyházi emlé-

kek.  

• Oktatás a középkor-

ban. 

Gutenberg, Mo-

hamed. 

 

Topográfia: Vi-

segrád, Pannon-

halma, Szent-

föld, Anglia, 

Franciaország. 

• A középkori város 

és a falu összeha-

sonlítása megadott 

szempontok alap-

ján (pl. jellegzetes 

foglalkozások, 

életmód). 

• A középkori hadvi-

selés legalapvetőbb 

jellemzőinek be-

mutatása. 

• A középkori pán-

célos lovag felis-

merése, fegyverze-

tének azonosítása 

képen, rekonstruk-

ciós ábrán. 

Élet a közép-

kori város-

ban – egy 

magyar vá-

ros (pl. 

Buda) bemu-

tatásával 

• A céhek. 

• A városi polgárok. 

• Városépítészet – hí-

res magyar közép-

kori városok. 

• Könyvnyomtatás és 

reneszánsz. 

A keresztes 

lovagok vi-

lága 

• Az iszlám–arab ki-

hívás. 

• A nehézlovas harc-

modor. 

• Keresztesek a Szent-

földön. 

• A lovagi életforma 

és kultúra. 

Javasolt tevékenységek 

• Alaprajz készítése vagy értelmezése egy középkori városról, uradalomról, várról vagy 

kolostorról.  

• 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. 

foglalkozás, viselet, jelentős események stb.). 

 

Témakör: Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 

Javasolt óraszám: 20 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 

Történetek 

a magya-

rok erede-

téről 

• A hun-magyar eredet-

történet a krónikák-

ban: Hunor, Magor; 

Csaba királyfi. 

• Az Árpád-ház eredet-

története: Emese 

álma, vérszerződés.  

Fogalmak: hunok, 

finnugor, törzs,  vér-

szerződés, fejedelem, 

honfoglalás, széke-

lyek, kalandozások, 

vármegye, tized, is-

pán, Szent Korona, ta-

tárok/mongolok, ku-

nok. 

 

• A mondák és 

a valóság kö-

zötti kapcso-

latok és el-

lentmondá-

sok felisme-

rése. 

• A tanult 

mondai törté-

netek felidé-

Honfogla-

lás és ka-

landozá-

sok 

• Álmos és Árpád alakja 

a krónikákban. 
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• A honfoglalás: Etel-

közből a Kárpát-me-

dencébe. 

• Történetek a kalan-

dozó magyarokról. 

Személyek: Álmos, Ár-

pád, Géza, I. (Szent) 

István, I. (Szent) 

László, Könyves Kál-

mán, III. Béla, IV. 

Béla, Szent Gellért, 

Szent Erzsébet, Szent 

Margit.  

 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a po-

zsonyi csata, 

997/1000–1038 István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla kiadása, 

1241–1242 a tatárjá-

rás, 1301 az Árpád-

ház kihalása. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, Kár-

pát-medence, Eszter-

gom, Buda, Székesfe-

hérvár, Horvátország, 

Muhi, Német-római 

Császárság. 

zése, a mon-

dai hősök 

szándékai-

nak azonosí-

tása. 

• Mondai sze-

replők felis-

merése ké-

pek, művé-

szeti alkotá-

sok alapján. 

• Rekonstruk-

ciós rajzok, 

ábrák elem-

zése és/vagy 

készítése a 

honfoglaló 

magyarok vi-

seletéről, la-

kóhelyéről, 

fegyverzeté-

ről. 

• Történetek 

felidézése az 

Árpád-kori 

magyar törté-

nelemből. 

• A tanult tör-

ténelmi sze-

mélyek je-

lentőségének 

felismerése. 

• A tanult ural-

kodók elhe-

lyezése az 

időszalagon. 

Szent Ist-

ván és a 

magyar ál-

lam 

• Géza és István alakja a 

krónikákban. 

• István harca Koppány-

nyal és a koronázás. 

• Államalapítás: egy-

házszervezés, várme-

gyék és törvények. 

Árpád-

házi ki-

rályport-

rék 

• Szent László, a lovag-

király. 

• Könyves Kálmán, a 

művelt király.  

• III. Béla, a nagyha-

talmú király. 

• II. András és az 

Aranybulla 

• IV. Béla és a tatárjá-

rás. 

Árpád-kori 

szentek 

• Szent Gellért. 

• Szent Erzsébet. 

• Szent Margit. 

Árpád-kori 

győztes 

harcok és 

csaták 

• A pozsonyi csata.  

• Német támadások 

nyugatról: felperzselt 

föld és a vértesi csata. 

Nomád támadások ke-

letről: a kerlési csata. 

Magyaror-

szág koro-

názási jel-

vényei 

• Szent Korona. 

• Palást, jogar, ország-

alma. 

Javasolt tevékenységek 

• Az Árpád-kori magyar történelem kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése. 

• Képösszeállítás készítése a Szent Lászlót megörökítő freskókból a Kárpát-medencé-

ben. 

• 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. 

• Látogatás a visegrádi várban és/vagy királyi palotában.  

 

Az évi két mélységelvű téma számára rendelkezésre álló órakeret az évfolyamon: 

10 óra. 

 

A 6. OSZTÁLY TANANYAGÁNAK TARTALMA 
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Témakör: Képek és portrék a magyar állam virágkorából 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexi-

kák 

Fejlesztési felada-

tok 

Magyar ki-

rályportrék 

a 14–15. 

századból 

• Károly és az 

aranyforint. 

• Nagy Lajos, a 

hódító. 

• Luxemburgi 

Zsigmond, a 

császár. 

Fogalmak: aranyforint, kor-

mányzó, végvár, szekérvár, 

zsoldos. 

 

Személyek: I. (Anjou) Károly, 

I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi 

Zsigmond, Hunyadi János, I. 

(Hunyadi) Mátyás. 

 

Kronológia: 1335 a visegrádi 

királytalálkozó, 1456 a nán-

dorfehérvári diadal, 1458–

1490 Mátyás uralkodása. 

 

Topográfia: Lengyelország, 

Oszmán Birodalom, Csehor-

szág, Nándorfehérvár.  

• A mondák és 

a valóság kö-

zötti kapcso-

latok és el-

lentmondá-

sok felisme-

rése. 

• Tematikus 

térkép értel-

mezése 

és/vagy tér-

képvázlat ké-

szítése Nagy 

Lajos hódítá-

sairól/Hu-

nyadi János 

hadjáratairól. 

• A tanult tör-

ténelmi sze-

mélyek je-

lentőségének 

felismerése. 

Hunyadi Já-

nos, a tö-

rökverő 

• Hunyadi Já-

nos, a sokol-

dalú hadve-

zér. 

• A nándorfe-

hérvári dia-

dal. 

Hunyadi 

Mátyás, a 

reneszánsz 

uralkodó 

• Mondák és 

történetek 

Mátyás ki-

rályról. 

• A fekete se-

reg. 

• Mátyás rene-

szánsz ud-

vara. 

Javasolt tevékenységek 

• A korszak kiemelkedő alakjait ábrázoló képek gyűjtése, rendszerezése az egyes ural-

kodócsaládok szerint. 

• A nándorfehérvári csata rekonstruálása (ábra, térképvázlat, kép, film, animáció segít-

ségével). 

• Mátyás, a reneszánsz uralkodó – beszámoló készítése a királyi udvarban tett képzelet-

beli látogatásról.  

• A Nemzeti Múzeum középkori magyar gyűjteménye néhány darabjának megtekintése 

és feldolgozása. 

• Látogatás a visegrádi várban és/vagy királyi palotában.  

 

Témakör: Új látóhatárok 

Javasolt óraszám: 11 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 

A föld-

rajzi fel-

fedezések 

• A felfedezők útjai. 

• A világkereskedelem 

kialakulása. 

Fogalmak: gyarmat, 

manufaktúra, tőkés, bér-

munkás, kapitalizmus, 

• A nagy felfe-

dezők útjai-
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• Gyarmatosítás Ame-

rikában: az őslakos-

ság sorsa, ültetvények 

és rabszolgák. 

bank, tőzsde, részvény, 

reformáció, református, 

evangélikus, ellenrefor-

máció és katolikus meg-

újulás, jezsuiták, vallási 

türelem, felvilágosodás. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Magellán, Lu-

ther Márton, Kálvin Já-

nos, Károli Gáspár, Páz-

mány Péter, Koperni-

kusz. 

 

Kronológia: 1492 Ame-

rika felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete. 

 

Topográfia: Spanyolor-

szág, India, Kína, Lon-

don, Sárospatak. 

nak bemuta-

tása térké-

pen. 

• A céhek és a 

manufaktú-

rák összeha-

sonlítása. 

• A világkeres-

kedelem út-

vonalainak 

bemutatása 

térkép segít-

ségével. 

• A reformáció 

és katolikus 

megújulás 

hatásának 

feltárása az 

anyanyelvi 

kultúra és ok-

tatás terüle-

tén. 

• Érvelés a val-

lási türelem 

mellett. 

Korai ka-

pitaliz-

mus 

• A tőkés gazdálkodás 

kibontakozása és a 

polgárosodó életmód. 

• A manufaktúrák, a vi-

lágkereskedelem ki-

alakulása. 

• Az első bankok és 

tőzsdék. 

A vallási 

megúju-

lás 

• Egyházi reformtörek-

vések a kora újkor-

ban. 

• Reformáció és katoli-

kus megújulás. 

• Az anyanyelvi kultúra 

és oktatás felvirág-

zása magyar példák 

alapján. 

• Vallási türelem Er-

délyben. 

Az új vi-

lágkép ki-

alaku-

lása  

• A természettudomá-

nyok fejlődése: a ko-

pernikuszi fordulat. 

• A középkorit felváltó 

világkép: a felvilágo-

sodás. 

Javasolt tevékenységek 

• Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően kerültek 

a világkereskedelembe. 

• Hasonlóságok és különbözőségek megállapítása a megismert felekezetek templomai-

ról 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 bemuta-

tása: plakáton, prezentációval, kiselőadáson. 

• Táblázat készítése a középkor és az újkor világképének összehasonlításához megadott 

szempontok alapján. 

 

Témakör: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből 

Javasolt óraszám: 14 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztés feladatok 

A török hábo-

rúk hősei 

• II. Lajos és a 

mohácsi csata. 
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• Buda eleste és az 

ország három 

részre szaka-

dása. 

• A várháborúk 

hősei (pl. Dobó; 

Zrínyi, a sziget-

vári hős). 

Fogalmak: szultán, 

janicsár, török hó-

doltság, kuruc, la-

banc, szabadság-

harc, trónfosztás. 

   

Személyek: I. Szu-

lejmán, II. Lajos, 

Dobó István, Bocs-

kai István, Bethlen 

Gábor, Zrínyi Mik-

lós (a költő és had-

vezér), II. Rákóczi 

Ferenc, Mária Te-

rézia. 

 

Kronológia: 1526 a 

mohácsi csata, 

1541 Buda eleste, 

1552 Eger véd-

elme, 1686 Buda 

visszafoglalása, 

1703–1711 a Rá-

kóczi-szabadság-

harc. 

 

Topográfia: Moh-

ács, Eger, Erdélyi 

Fejedelemség, Po-

zsony, Bécs.  

• A mohácsi csata 

eseményeinek re-

konstruálása ani-

mációs film és tér-

kép alapján. 

• A három részre 

szakadt ország és 

a fontosabb török 

hadjáratok bemu-

tatása tematikus 

térképen.  

• A török- és Habs-

burg-ellenes har-

cok hőseiről szóló 

történetek elbe-

szélése, irodalmi 

szövegek felidé-

zése. 

• Képek, ábrázolá-

sok gyűjtése és 

azonosítása, film-

részletek értelme-

zése a törökelle-

nes háborúk hőse-

iről és eseményei-

ről. 

• A három részre 

szakadt ország 

térképének értel-

mezése. 

• Annak a bemuta-

tása, hogy milyen 

hatással volt a tö-

rök uralom Ma-

gyarország fejlő-

désére. 

• II. Rákóczi Ferenc 

életútjának és sze-

mélyiségének be-

mutatása. 

Bocskai, Beth-

len és Zrínyi 

• Bocskai István 

fejedelem, a haj-

dúk vezére. 

• Bethlen Gábor, 

Erdély feje-

delme. 

• Zrínyi Miklós, a 

költő és hadve-

zér. 

• Buda visszavé-

tele: a török ki-

űzése. 

II. Rákóczi Fe-

renc és sza-

badságharca 

• Rákóczi fordula-

tos életpályája 

Munkácstól Ro-

dostóig. 

• Történetek a Rá-

kóczi-szabad-

ságharc idejéből. 

• A szatmári béke: 

függetlenség he-

lyett megbékélés 

a birodalommal. 

Mária Terézia  • Mária Terézia, a 

családanya és 

uralkodó. 

• Intézkedései 

Magyarorszá-

gon. 

• A magyar huszá-

rok és a berlini 

huszárcsíny. 

• Főúri kastélyok 

a művelődés 

szolgálatában 

(pl. Eszterháza, 

Gödöllő). 

Javasolt tevékenységek 

• Képek, ábrázolások gyűjtése magyar végvárakról, kiállítás rendezése. 

• Egy játékfilm megnézése és megbeszélése a törökellenes háborúk hőseiről és esemé-

nyeiről. 



Történelem 5-12. 

• Egy a Rákóczi-szabadságharcot bemutató műalkotás (pl. festmény, népdal, regény) 

feldolgozása. 

• Vélemény megfogalmazása, vita a szatmári békéről. 

• A magyar huszárokról szóló történetek gyűjtése, elbeszélése. 

• A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása. 

• Képek gyűjtése főúri kastélyokról. 

 

Témakör: Élet a kora újkori Magyarországon 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Javasolt tevékenységek 

Élet a török hódolt-

ság kori Magyaror-

szágon – egy konkrét 

település (pl. Debre-

cen vagy Kecskemét) 

bemutatásával  

• A török ura-

lom. 

• A mezővá-

ros élete. 

• Szarvas-

marha-ke-

reskedelem.  

Fogalmak: nem-

zetiség, ortodox, 

barokk. 

 

Topográfia: 

Debrecen, Te-

mesvár.  

• A kora újkori élet-

mód összehasonlí-

tása a maival. 

• A török kori mező-

városok minden-

napjainak bemuta-

tása különböző 

gyűjtött források 

alapján.  

• A 15. századi és a 

18. század végi 

magyarországi et-

nikai viszonyok 

összehasonlítása 

térképen, illetve 

táblázatban vagy 

diagramon sze-

replő adatok segít-

ségével. 

Élet a 18. századi 

Magyarországon – 

egy konkrét telepü-

lés (pl. Temesvár) 

bemutatásával 

• Magyaror-

szág újrané-

pesülése és 

újranépesí-

tése. 

• Népek és 

vallások 

együttélése. 

• A barokk vá-

rosépítészet. 

Javasolt tevékenységek 

• A török kori magyar kereskedelem fő irányainak és árucikkeinek nyomon követése te-

matikus 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: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Ipari for-

radalom 

• Gyapotból pa-

mut. 

• A textilipar 

fejlődése. 

Fogalmak: ipari forrada-

lom, gyár, szabad ver-

seny, tömegtermelés, 

• Vélemény megfo-

galmazása a tech-
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• A gőzgép. Bá-

nyászat, gyár-

ipar, vasútépí-

tés. 

• Gyerekek és 

felnőttek min-

dennapjai egy 

iparvárosban. 

munkanélküliség, forra-

dalom, diktatúra. 

 

Személyek: James Watt, 

Edison, Bonaparte Napó-

leon. 

 

Kronológia: 1789 a fran-

cia forradalom, 1815 a 

waterlooi csata. 

 

Topográfia: Párizs, 

Habsburg Birodalom, 

Oroszország, Nagy-Bri-

tannia. 

nikai fejlődés elő-

nyeiről és hátrá-

nyairól. 

• A francia forrada-

lom értékelése; po-

zitívumok és nega-

tívumok azonosí-

tása. 

• Napóleon alakjá-

nak, történelmi 

szerepének megíté-

lése különböző for-

rások alapján. 

Társa-

dalmi-po-

litikai for-

radalom 

• A köztársaság 

kísérlete 

Franciaor-

szágban. 

• A forradalmi 

terror. 

• Napóleon a 

császár és 

hadvezér. 

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: 15 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A reformkor  • Széchenyi István 

alkotásai. 

• A jobbágyfelsza-

badítás kérdése. 

• A magyar nyelv 

és a nemzeti kul-

túra ügye. 

Fogalmak: országgyű-

lés, közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítás, 

sajtószabadság, cen-

zúra, miniszterelnök, 

honvédség, kiegyezés. 

 

Személyek: Széchenyi 

István, Kossuth Lajos, 

Batthyány Lajos, Bem 

József, Görgei Artúr, 

Klapka György, Ferenc 

József, Deák Ferenc. 

 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1848. március 15. a 

pesti forradalom, 1849. 

• A reformkor 

legfontosabb 

problémáinak 

bemutatása. 

• 1848. március 

15-e esemé-

nyeinek fel-

idézése képek, 

dokumentu-

mok, vissza-

emlékezések, 

filmrészletek 

és/vagy dra-

matikus jele-

netek segítsé-

gével. 

• A kor törté-

nelmi szerep-

A forradalom • A március 15-i 

események és a 

12 pont. 

• Kossuth Lajos 

szerepe. 

• Az áprilisi törvé-

nyek. 

• A Batthyány-kor-

mány. 

Képek a sza-

badságharc 

történetéből 

• Történetek a sza-

badságharc idejé-

ből. 
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• Görgei Artúr, a 

hadvezér. 

• A tavaszi hadjá-

rat. 

• A Függetlenségi 

nyilatkozat. 

• A fegyverletétel 

és megtorlás – 

Arad. 

október 6. az aradi ki-

végzések, 1867 a ki-

egyezés. 

 

Topográfia: Pest, Pá-

kozd, Isaszeg, Világos, 

Komárom, Arad, Oszt-

rák-Magyar Monar-

chia. 

lőinek jellem-

zése; tevé-

kenységük be-

mutatása. 

• A zsidóság 

pozitív sze-

repe a szabad-

ságharcban. 

• A tavaszi had-

járat hadmoz-

dulatainak vé-

gigkövetése 

térképen. 

• A szabadság-

harcot követő 

megtorlás né-

hány konkrét 

esetének be-

mutatása 

(aradi vérta-

núk, a zsidósá-

got sújtó kö-

zösségi bünte-

tés) 

• A kiegyezés 

értékelése.   

A kiegyezés • Az ellenállás for-

mái. 

• Deák Ferenc sze-

repe. 

• A kiegyezés meg-

kötése. 

• Az Osztrák-Ma-

gyar Monarchia 

megszületése. 

Javasolt tevékenységek 

• Tablókészítés a kor legfontosabb szereplőiről.  

• Képek gyűjtése Széchenyi gyakorlati tevékenységéről. 

• Folyamatábra készítése az európai és a magyar forradalmak események összefüggései-

ről. 

• 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 Ferencről. 

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

betöltő nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevőinek bemutatása. 

 

Az évi két mélységelvű téma számára rendelkezésre álló órakeret az évfolyamon: 

7 óra. 

 

7-8. ÉVFOLYAM 
 

A második két év cél- és feladatrendszere 
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Az általános iskola 7–8. évfolyamának történelemtanításánál az életkori sajátosságok fi-

gyelembevételével már törekedni kell az események és folyamatok összetettebb bemutatására. 

A tanuló ekkor már a magasabb szintű, elvontabb fogalmi gondolkodásra is képessé válik, ezért 

a képszerűség és a történettanításon alapuló történelemtanítás elvének alkalmazása mellett 

megkezdődik az elemző jellegű feldolgozás: összetett okok és következmények feltárása, az 

egyes történelmi jelenségek és folyamatok több szempontú értelmezése. A tevékenységalapú 

tanulásnak továbbra is meghatározó szerepe van, ezért a kerettantervi beosztás időt hagy és 

lehetőséget teremt a műveltető történelemtanulásra, az ismeretek szélesebb körű alkalmazására, 

a kooperatív technikák előtérbe helyezésére, a sokoldalú kompetenciafejlesztésre, amelyek már 

a középiskolai történelem tanulmányokra, követelményekre való felkészítést is kell, hogy szol-

gálják. 

Mivel a 7–8. évfolyamra a tanuló formálódó absztrakt gondolkodása a jellemző, ez meg-

engedi, hogy a tananyag alapvetően kronologikus elrendezésű legyen, ami a legalkalmasabb a 

mai világot meghatározó 19–20. századi folyamatok értelmezésére. Az egyetemes és a magyar 

történeti témák vegyesen, korszakokhoz köthető témakörökbe rendezve jelennek meg. Kisebb 

mértékben, de továbbra is jellemző, hogy a tanterv az általános jelenségeket a magyar történe-

lem példáin keresztül dolgozza fel. Az eseménytörténetet két tematikus és négy szintetizáló 

témakör egészíti ki. Utóbbiak hosszmetszeti jellegűek: a demográfia, a demokrácia, az egyes 

kiemelt régiók történetét, valamint a nemzeti kultúránk és történelmünk eredményeit tekintik 

át a kezdetektől napjainkig. Legfőbb céljuk a négy év alatt tanultak áttekintése, illetve ezeknek 

a témáknak magasabb szintű, integráló, szintetizáló értelmezése. 

Fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmények (Általános követelmények)  

Történelmi ismeretek  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

• 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, je-

lenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a 1849-től napjainkig; 

• képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a hazasze-

retet, 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 

napjainkra 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 elkövetett bűneiket, ellentmondásaikat és ezek következményeit, továbbá a velük 

szembeni ellenállás példáit; 

• felismeri a különbségeket a demokratikus és a diktatórikus berendezkedések között, ér-

vel 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 

történelmi korszakban, beleértve a határon kívüli magyarság sorsát, megmaradásáért 

folytatott küzdelmét, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek 

kapcsolatára és együttműködésére; 
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• valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot az újkorban és jelenkorban az eu-

rópai történelmi folyamatokban, valamint napjaink globális folyamataiban;  

• ismeri hazája államszervezetét. 

Ismeretszerzés és forráshasználat 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek megfigyelé-

séből, 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 megfogalma-

zott kérdésekre egyszerű válaszokat adni; 

• megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat 

gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, könyv-

tárak, múzeumok, médiatárak, filmek; nyomtatott és digitális, szöveges és vizuális for-

rások); 

• képes élethelyzetek, magatartásformák megfigyelésére és értelmezésére; 

• megadott szempontok alapján tudja értelmezni és rendszerezni a történelmi informáci-

ókat; 

• felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra, grafikon vagy diagram kapcsolódik 

az adott történelmi témához; 

• képen, egyszerű ábrán, grafikonon, diagramon ábrázolt folyamatot, jelenséget saját sza-

vaival 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 esemé-

nyeknek;  

• egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni különböző források hite-

lességéről és releváns voltáról; 

Tájékozódás időben és térben 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos 

esemény, jelenség és történelmi folyamat időpontját; 

• biztonsággal használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, 

jelenségre, folyamatra, korszakra való utalással végez időmeghatározást; 

• ismeretei segítségével időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő áb-

rázolására pl. időszalag segítségével; 

• a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, ikonikus szimbólumokat, 

tárgyakat, képeket hozzá tudja rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, állam-

hoz; 

• biztonsággal használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi esemé-

nyek helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek, folyamatok leolvasására, értel-

mezésére, vaktérképen való elhelyezésére; 

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

tervez és készít. 

Szaktárgyi kommunikáció 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• önállóan, folyamatos beszéddel képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi 

személyeket bemutatni, saját véleményt megfogalmazni; 
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• össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró, valamint rövidebb 

magyarázó szövegek tartalmát; 

• az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud készí-

teni; 

• képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel, 

folyamatokkal, kapcsolatban; 

• képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 

• különböző történelmi korszakok, történelmi és társadalmi kérdések tárgyalása során 

szakszerűen alkalmazza az értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a 

témához kapcsolódó 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 pre-

zentációt állít össze és mutat be önállóan; 

• egyszerű történelmi kérdésekről önálló, tárgyilagos véleményt tud megfogalmazni, ál-

lításait alátámasztja; 

• meghallgatja és megérti - adott esetben elfogadja - mások véleményét, érveit;  

• tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi 

eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

Történelmi gondolkodás 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

• adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 

• képes megfigyelni, értelmezni és összehasonlítani a történelemben előforduló külön-

böző emberi magatartásformákat és élethelyzeteket; 

• a történelmi eseményekkel, folyamatokkal és személyekkel kapcsolatban önálló kérdé-

seket fogalmaz meg; 

• feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, 

és adatokkal, érvekkel alátámasztja azokat; 

• a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít, álláspontjukat azono-

sítja; 

• önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről, folya-

matokról; 

• felismeri és értékeli a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, 

életmódokat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve 

a mai korral;  

• társadalmi és erkölcsi problémákat azonosít adott történetek, történelmi események, kü-

lönböző korok szokásai alapján; 

• példákat hoz a történelmi jelenségekre, folyamatokra; 

• feltételezéseket fogalmaz meg néhány fontos történelmi esemény és folyamat feltétele-

iről, okairól és következményeiről, és tényekkel alátámasztja azokat; 

• több szempontból képes megkülönböztetni a történelmi jelenségek és események okait 

és következményeit (pl. hosszú vagy rövid távú, gazdasági, társadalmi vagy politikai);  

• 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 

folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség, értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

• politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság, egyed-

uralom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 
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• társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, nemzet, népcsoport, életmód; 

• gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, áru-

termelés, falu, város; 

• eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

A 7–8. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6-10 óra. 

 

A tantárgyi témakörök áttekintő táblázata: 7-8. osztály 

 

Témakör Javasolt óraszám 

A modern kor születése 5 

A dualizmus kora: felzárkózás Európához 7 

Az első világháború és következményei 11 

Totális diktatúrák 5 

A Horthy-korszak 9 

A második világháború 10 

A megosztott világ 5 

Magyarország szovjetizálása 10 

A forradalomtól az ezredfordulóig 20 

Együttélés a Kárpát-medencében 8 

Népesedés és társadalom 5 

A demokratikus állam 7 

Régiók története 14 

Mérlegen a magyar történelem 8 

Két mélységelvű téma  12 

Összes óraszám: 136 

Megjegyzés: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. 

 

Óraszámok évfolyam szerinti bontásban: 7-8. osztály 

 

 7. osztály 8. osztály 

Történelem: tantárgyi témakörök óraszáma 62 62 

Történelem: további alapóraszám évente két mélységelvű téma 

szaktanár általi kialakításához 

6 6 

Történelem: bevezető és ismétlő, rendszerező órák száma 4 4 

Összes évi óraszám 72 72 

 

A 7. OSZTÁLY TANANYAGÁNAK TARTALMA 
 

Témakör: A modern kor születése 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 

A nemzeti eszme 

és a birodalmak 

kora 

• A nemzeti eszme 

és a nemzetálla-

mok Európája. 

Fogalmak: nacionaliz-

mus, liberalizmus, kon-

• A 20. szá-

zad eleji 
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• A világ nagyha-

talmai és ellenté-

teik a 20. század 

kezdetén. 

• Gyarmatbirodal-

mak a világ térké-

pén. 

zervativizmus, demok-

rácia, szocializmus, 

kommunizmus, keresz-

tényszocializmus.  

 

Személyek: Bismarck, 

Marx. 

 

Kronológia: 1871 Né-

metország egyesítése. 

 

Topográfia: Németor-

szág, Olaszország, Brit 

Birodalom, Amerikai 

Egyesült Államok, Ja-

pán.  

nagyhatal-

mak azono-

sítása, és a 

korabeli vi-

lágra gya-

korolt hatá-

suk feltá-

rása térké-

pek és egy-

szerű ábrák 

segítségé-

vel. 

• A politikai 

eszmék leg-

jellemzőbb 

gondolatait 

megjelenítő 

néhány 

egyszerű és 

rövid forrás 

értelmezése 

és azonosí-

tása. 

• A 19. szá-

zadi politi-

kai eszmék 

céljainak és 

jellemzői-

nek rend-

szerezése. 

Politikai esz-

mék: liberaliz-

mus, konzervati-

vizmus, szocia-

lizmus 

• A liberalizmus. 

• A konzervativiz-

mus. 

• A szocializmus és 

kommunizmus 

eszméje. 

• A keresztényszo-

cializmus. 

Javasolt tevékenységek 

• Németország területi egyesítés előtt és utáni térképének összehasonlítása, értékelése. 

• Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és megerősö-

désének 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 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A modernizá-

lódó Magyar-

ország 

• Magyar feltalálók 

és találmányok, az 

ipar fejlődése. 

• Vasútépítés, folyó-

szabályozás. 

Fogalmak: kö-

zös ügyek, dua-

lizmus, MÁV, 

Millennium, 

• A millenniumi Bu-

dapest bemutatása. 
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• Egy világváros ki-

épülése – az urbani-

záció Budapest pél-

dáján. 

emancipáció, ur-

banizáció. 

 

Személyek: And-

rássy Gyula. 

 

Kronológia: 

1896 a Millen-

nium. 

 

Topográfia: Bu-

dapest. 

• A dualizmus kori 

vidék és város la-

kóinak és életmód-

jának bemutatása. 

• A 20. század eleji 

és korunk élet-

módja közötti kü-

lönbségek azono-

sítása. 

• A korszak gazda-

sági és technikai 

fejlődésének be-

mutatása. 

• A korszak ipari 

fejlődésének nyo-

mon követése di-

agramok, tábláza-

tok segítségével. 

A millenni-

umi Magyar-

ország 

• A soknemzetiségű 

ország. 

• A zsidó emancipá-

ció, a hazai zsidó-

ság szerepe a ma-

gyarországi moder-

nizációban. 

• A cigányság hely-

zete, hagyományos 

mesterségek.  

• A millenniumi ün-

nepségek. 

• A legjelentősebb 

kulturális alkotá-

sok. 

Javasolt tevékenységek 

• Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak valamely jeles magyar tudósáról, 

feltalálójáról. 

• 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: 11 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 világháború ki-

robbanása. 

• A hadviselő fe-

lek: az antant és a 

központi hatal-

mak. 

• Az állóháború. 

• Magyarok a vi-

lágháborúban. 

• A hátország 

megpróbáltatá-

sai. 

• Lenin és a bolse-

vik hatalomátvé-

tel. 

Fogalmak: antant, 

központi hatalmak, 

front, állóháború, 

hátország, bolse-

vik, tanácsköztársa-

ság, vörösterror, fe-

hér különítményes 

megtorlások, kisan-

tant. 

 

Személyek: Tisza 

István, Lenin, Ká-

rolyi Mihály, 

Horthy Miklós. 

 

• A fontosabb hadvi-

selő országok cso-

portosítása a szö-

vetségi rendszerek 

szerint. 

• Az első világhábo-

rús hadviselés ösz-

szehasonlítása a 

korábbi háborúké-

val. 

• A háborús körül-

ményeket bemu-

tató különböző tí-

pusú források gyűj-

tése, feldolgozása. 
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Magyaror-

szág 1918–

1919-ben 

• A forradalmi kí-

sérlet – elhibá-

zott kül- és kato-

napolitika. 

• Magyarország 

megszállásának 

folyamata. 

• A tanácsköztár-

saság hatalomra 

kerülése és bu-

kása. 

• Az ellenforrada-

lom. 

Kronológia: 1914–

1918 az első világ-

háború, 1917 a bol-

sevik hatalomátvé-

tel, 1920. június 4. a 

trianoni békediktá-

tum.  

 

Topográfia: Szara-

jevó, Szerbia, Do-

berdó, Kárpátalja, 

Felvidék, Délvidék, 

Burgenland, Er-

dély, Csehszlová-

kia, Jugoszlávia, 

Románia, Ausztria. 

• Európa háború 

előtti és utáni tér-

képének összeha-

sonlítása, a válto-

zások értelmezése. 

• A történelmi Ma-

gyarország szét-

esésének bemuta-

tása térképen az el-

csatolt területek 

történelmi megne-

vezésével. 

• Vélemény megfo-

galmazása a törté-

nelmi Magyaror-

szág felbomlásá-

nak okairól. 

• A trianoni békedik-

tátum területi és 

demográfiai követ-

kezményeinek ér-

tékelése. 

A trianoni 

békediktá-

tum  

• A Párizs kör-

nyéki békék 

alapelvei, a vesz-

tesek büntetése. 

• A trianoni béke-

diktátum – a 

megcsonkított 

Magyarország.  

• Magyarország 

területi, népes-

ségi és gazdasági 

veszteségei. 

• A kisantant. 

Javasolt tevékenységek 

• Vita a háború okairól. 

• Grafikonok, táblázatok elemzése a háború legfontosabb adatairól (pl. résztvevők 

száma, veszteségek, háborús kiadások, fegyverek száma stb.). 

• Első világháborús emlékhelyek és emlékművek, sírhelyek feltérképezése és felkere-

sése a lakóhelyen és környékén. 

• Első világháborús kiállítás megtekintése. 

• Első világháborús katonadalok gyűjtése és eléneklése. 

• Trianon a gyermek szemével – kortárs visszaemlékezések felkutatása és megbeszé-

lése. 

 

Témakör: Totális diktatúrák 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 

• Lenin és Sztálin 

diktatúrája. 

• Az államosítás. 

• A terror és a 

munkatáborok. 

Fogalmak: személyi 

kultusz, GULAG, to-

tális állam, nemzeti-

szocializmus, antisze-

mitizmus, fasizmus. 

• A kommu-

nista Szovjet-

unió és a 

nemzetiszoci-
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A nemzetiszocia-

lista Németor-

szág 

• A nemzetiszoci-

alizmus: fajel-

mélet és antisze-

mitizmus. 

• A náci hatalom-

átvétel, a hitleri 

diktatúra és ter-

ror. 

• A hitleri Német-

ország terjesz-

kedése: Ausztria 

és Csehszlová-

kia.  

 

Személyek: Sztálin, 

Hitler. 

 

Kronológia: 1933 a 

náci hatalomátvétel. 

 

Topográfia: Szovjet-

unió, Szibéria (mun-

katáborok). 

alista Német-

ország jel-

lemzőinek 

azonosítása 

képi és szöve-

ges források-

ban. 

• A totális dik-

tatúrák össze-

hasonlítása 

(pl. jelképek, 

ideológiák, 

hatalmi esz-

közök). 

• Érvelés a 20. 

század kire-

kesztő ideoló-

giáival szem-

ben. 

Javasolt tevékenységek 

• GULÁG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való azonosí-

tása. 

• Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista és/vagy a kommunista dik-

tatúráról. 

 

Témakör: A Horthy-korszak 

Javasolt óraszám: 9 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politika 

irányai 

• Horthy, a kor-

mányzó.  

• Antikommunizmus 

és revíziós törekvé-

sek.  

• A politikai antisze-

mitizmus. 

• Bethlen István mi-

niszterelnöksége. 

• Külpolitikai kény-

szerpályák. 

Fogalmak: reví-

zió, numerus 

clausus, pengő.  

 

Személyek: 

Bethlen István, 

Klebelsberg 

Kuno, Szent-

Györgyi Albert. 

 

Kronológia: 

1920–1944 a 

Horthy-korszak. 

• A Horthy-korszak 

gazdasági, kulturális, 

politikai és társadalmi 

eredményeinek és 

problémáinak felidé-

zése. 

• Az antiszemitizmus 

megnyilvánulásainak 

azonosítása források 

alapján. 

• Magyarország külpo-

litikai céljainak és le-

hetőségeinek bemuta-

tása. 

• A társadalmi változá-

sok bemutatása szöve-

ges és képi források 

alapján. 

Gazdasági, 

társadalmi 

és kulturá-

lis fejlődés 

• Gazdasági eredmé-

nyek.  

• Az oktatás, a kultúra 

és a tudomány né-

hány kiemelkedő 

képviselője. 

• Társadalmi rétegző-

dés és érintkezési 
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formák Magyaror-

szágon. 

• Életmód, szabadidő, 

sport. 

• A korszak egy kiemel-

kedő személyiségének 

bemutatása. 

Javasolt tevékenységek 

• Vázlatkészítés idézetek és képi források felhasználásával a Horthy-korszak társadal-

máról. 

• 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. 

 

Témakör: A második világháború 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Háború föl-

dön, tenge-

ren és leve-

gőben. 

• A hadviselő felek: a 

tengelyhatalmak és 

a szövetségesek.  

• Sztálin-Hitler pak-

tum, kezdeti német 

sikerek. 

• A háború európai 

frontjai és a csendes-

óceáni hadszíntér.  

• Fordulatok a hábo-

rúban: Sztálingrád 

és Normandia, Ber-

lin, az atombomba. 

• Európa felosztása. 

Fogalmak: ten-

gelyhatalmak, 

szövetségesek, 

bécsi döntések, 

nyilasok, totális 

háború, holo-

kauszt, gettó, de-

portálás, koncent-

rációs tábor, zsi-

dótörvények. 

 

Személyek: Frank-

lin D. Roosevelt, 

Churchill, Teleki 

Pál, Szálasi Fe-

renc, Salkaházi 

Sára. 

 

Kronológia: 

1939–1945 a má-

sodik világhá-

ború, 1941. június 

a Szovjetunió 

megtámadása, 

1944. március 19. 

Magyarország né-

met megszállása, 

1945. április a há-

ború vége Ma-

gyarországon. 

 

• A nemzetiszocia-

lista Németor-

szág és a kommu-

nista Szovjetunió 

szerepének feltá-

rása a háború ki-

robbantásában. 

• A második világ-

háború forduló-

pontjainak felidé-

zése. 

• A háború fegyve-

reinek és borzal-

mainak bemuta-

tása különböző 

források alapján. 

• Magyarország te-

rületi változásait 

és világháborús 

részvételét, vala-

mint a második 

világháború főbb 

eseményeit be-

mutató térképek 

értelmezése. 

• A magyar külpo-

litika háború 

előtti és alatti tö-

rekvéseinek és 

mozgásterének 

bemutatása. 

Magyaror-

szág a világ-

háború ide-

jén 

• A revíziós eredmé-

nyek  

• A Szovjetunió elleni 

háború – a 2. magyar 

hadsereg a Donnál. 

• Német megszállás. 

• A kiugrási kísérlet 

és a nyilas hatalom-

átvétel. 

• A hadszíntérré vált 

Magyarország. 

A háború 

borzalmai 

• A totális háború.  

• A világháború fegy-

verei. 

• A hátország szenve-

dései. 

• Az ellenállás for-

mái. 
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• A bombázások és 

városi harcok – Bu-

dapest példáján. 

Topográfia: Sztá-

lingrád, Norman-

dia, Hirosima, 

Don-kanyar, 

Auschwitz. 

• Ítélet megfogal-

mazása a máso-

dik világháborús 

népirtásokról és 

háborús bűnök-

ről. 

• A magyar hon-

véd helytállásá-

nak felidézése 

források alapján. 

• Példák gyűjtése 

az ellenállás és 

embermentés for-

máira. 

A holokauszt • A náci koncentrá-

ciós és megsemmi-

sítő táborok. 

• Az európai és ma-

gyarországi zsidó-

törvények. 

• Kísérlet az európai 

és a magyar zsidó-

ság és cigányság el-

pusztítására. 

• Áldozatok és bűnö-

sök, felelősség és 

embermentés: né-

hány kiemelkedő 

példa. 

Javasolt tevékenységek 

• Képek gyűjtése a német haderő és a szövetségesek magyarországi pusztításának esz-

közeiről 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 rész-

letének megbeszélése. 

• Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira. 

• Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének megis-

merése és értékelése. 

• Második világháborús emlékhelyek, emlékművek és sírhelyek feltérképezése és felke-

resése a lakóhelyen és környékén. 

 

Témakör: A megosztott világ 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Le-

xikák 

Fejlesztési feladatok 

A hideg-

háború 

• A kétpó-

lusú vi-

lág – a 

vasfüg-

göny le-

ereszke-

dése. 

• Német-

ország 

kettéosz-

tása. 

• Fegyver-

kezési 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), hidegháború, 

vasfüggöny, berlini fal, 

szuperhatalom, Észak-at-

lanti Szerződés Szerve-

zete (NATO), Varsói 

Szerződés, piacgazdaság, 

jóléti állam.  

 

Személyek: Hruscsov, 

Kennedy. 

 

• A második világháború 

után kialakult világrendet 

bemutató térkép áttekin-

tése és értelmezése. 

• A nyugati demokrácia és 

a szovjet diktatúra össze-

hasonlítása. 

• A nyugati világ és a ke-

leti blokk életkörülmé-

nyeinek összehasonlí-

tása. 
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verseny a 

Szovjet-

unió és 

az Ame-

rikai 

Egyesült 

Államok 

között. 

• Hideghá-

borús 

konflik-

tusok: 

Korea, 

Kuba. 

Kronológia: 1947 a pári-

zsi béke, a hidegháború 

kezdete, 1948 Izrael Ál-

lam megalapítása. 

 

Topográfia: Berlin, Né-

metországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), 

Német Demokratikus 

Köztársaság (NDK), 

Észak- és Dél-Korea, 

Kuba. 

• A hidegháború korabeli 

és a mai világhatalmi vi-

szonyok összehasonlí-

tása. 

• A hidegháborús korszak 

alapvető jellemzőinek, 

történelmi szereplőinek 

azonosítása képek, szö-

veges források alapján. 

• Gyűjtött információk ér-

telmezése a hidegháború 

korának néhány világpo-

litikai válságáról (pl. Ko-

rea, Kuba, Berlin).  

• Információk szerzése, 

rendszerezése és értelme-

zése a két szuperhatalom 

fegyverkezési versenyé-

ről diagramok, tábláza-

tok, képek és térképek 

segítségével. 

A Nyugat • A nyu-

gati de-

mokrácia 

és piac-

gazda-

ság. 

• A jóléti 

társada-

lom. 

• Az új tö-

megkul-

túra ki-

alaku-

lása. 

Javasolt tevékenységek: 

• A jóléti állam jellemzőinek összegyűjtése és értékelése. 

• Internetes és egyéb források alapján képes gyűjtemény összeállítása az új tömegkul-

túra jellemző tárgyairól, eseményeiről. 

• Poszterek készítése a nyugati és keleti blokk országainak életmódjáról. 

• Kiselőadás tartása egy hidegháborús konfliktusról. 

 

Témakör: Magyarország szovjetizálása 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista 

diktatúra ki-

építése Ma-

gyarországon 

• Háborús pusztítás és 

szovjet megszállás, 

deportálások a szovjet 

munkatáborokba.  

• Bűnbakká tett néme-

tek és magyarok – ki-

telepítések, lakosság-

csere.  

Fogalmak: malen-

kij robot, államo-

sítás, tervgazda-

ság, Államvé-

delmi Hatóság 

(ÁVH). 

 

• Magyarország 

szovjet meg-

szállása követ-

kezményeinek 

felidézése.  

• A tömeges de-

portálások jel-

lemzőinek 
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• Az 1945-ös és 1947-

es választások.   

• Egypártrendszer, álla-

mosítás, diktatúra.  

Személyek: Ko-

vács Béla, Rákosi 

Mátyás, Mind-

szenty József.  

 

Kronológia: 1945 

szovjet megszál-

lás, választás Ma-

gyarországon, 

1948–1956 a Rá-

kosi-diktatúra. 

 

Topográfia: 

Recsk, Horto-

bágy, Duna-delta. 

azonosítása 

visszaemléke-

zések és egyéb 

források alap-

ján. 

• A Rákosi-

rendszer jel-

lemzőinek, bű-

neinek azono-

sítása forrá-

sok, képek, 

filmrészletek 

alapján. 

• A határon túli 

magyarok 

megpróbálta-

tása-inak be-

mutatása kü-

lönböző forrá-

sok alapján. 

A Rákosi-dik-

tatúra 

• Az ÁVH működése. 

• A személyi kultusz. 

• Az egyházüldözés. 

• A tervgazdaság mű-

ködése. 

Deportálások 

„békeidőben” 

• A deportálások és ül-

dözések okai. 

• A határon túli magya-

rok megpróbáltatásai: 

deportálások Cseh-

szlovákiában; szovjet, 

román és jugoszláv 

munkatáborok. 

• Magyarországi kitele-

pítések és munkatábo-

rok. 

Javasolt tevékenységek: 

• Jelszavak, csasztuskák, viccek gyűjtése a Rákosi-diktatúra idejéből. 

• Új iparvárosok azonosítása térképen. 

• Egy játékfilm vagy filmrészlet megtekintése a korszakból vagy a korszakról. 

• Saját vélemény megfogalmazása a Rákosi-diktatúráról. 

• Kitelepítésekről, deportálásokról szóló visszaemlékezések részleteinek közös feldolgo-

zása. 

 

Az évi két mélységelvű téma számára rendelkezésre álló órakeret az évfolyamon: 

6 óra. 

 

A 8. OSZTÁLY TANANYAGÁNAK TARTALMA 
 

Témakör: A forradalomtól az ezredfordulóig 

Javasolt óraszám: 20 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 for-

radalom kirobba-

nása.  

• A pesti srácok és 

szabadsághősök. 

• A forradalom la-

kóhelyünkön és 

környékén.  

• Szovjet tankokkal 

a népakarat ellen. 

Fogalmak: Molo-

tov-koktél, sortü-

zek, munkásőrség, 

Magyar Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), Kom-

munista Ifjúsági 

Szövetség (KISZ), 

úttörő, termelőszö-

vetkezet, háztáji, 

• Beszámolók ké-

szítése az 1956-

os forradalom és 

szabadságharc 

hőseiről. 

• Az 1956-os for-

radalom és sza-

badságharc 

utáni megtorlá-
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• A forradalom jel-

képei. 

• A magyar forrada-

lom a világtörté-

nelem színpadán. 

maszek, gulyás-

kommunizmus, 

rendszerváltozta-

tás, privatizáció, 

jogállam, többpárt-

rendszer. 

 

Személyek: Nagy 

Imre, Kádár János, 

Gorbacsov, Rea-

gan, II. János Pál, 

Antall József, 

Göncz Árpád, Horn 

Gyula, Orbán Vik-

tor. 

 

Kronológia: 1956. 

október 23. a forra-

dalom kitörése, 

1956. november 4. 

a szovjet támadás, 

1956–1989 a Ká-

dár-rendszer, 

1989–1990 a rend-

szerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

Szovjetunió fel-

bomlása, 1999 Ma-

gyarország belép a 

NATO-ba. 

 

Topográfia: Corvin 

köz, Mosonma-

gyaróvár. 

sok kegyetlen-

ségének bemu-

tatása példákon 

keresztül. 

• Érvek gyűjtése a 

Kádár-rendszer 

diktatórikus jel-

legének alátá-

masztására. 

• A Kádár-rend-

szerről szóló kü-

lönböző jellegű 

források elem-

zése, értelme-

zése. 

• A Kádár-rend-

szer és napjaink 

életkörülménye-

inek összeha-

sonlítása. 

• A rendszervál-

toztatás jelentő-

ségének, követ-

kezményeinek 

bemutatása. 

• A magyar törté-

nelem legfonto-

sabb politikai 

eseményeinek 

időrendbe állí-

tása a rendszer-

változtatástól 

napjainkig. 

A kádári dikta-

túra 

• A kádári megtor-

lás.  

• A pártállam mű-

ködése: az elnyo-

más változó for-

mái. 

• Ellenőrzött társa-

dalom, tömeg-

szervezetek. 

Élet a Kádár-

rendszerben 

• A paraszti gazda-

ságok felszámo-

lása, téeszesítés.  

• A szocialista mo-

dernizáció – „a 

legvidámabb ba-

rakk”. 

• A hiánygazdaság.  

• A második gazda-

ság kiépülése. 

• Életszínvonal-po-

litika és eladóso-

dás. 

A kétpólusú világ 

megszűnése és a 

rendszerváltozta-

tás Magyarorszá-

gon 

• A Szovjetunió és a 

szocialista rend-

szer országainak 

válsága.  

• Az ellenzék meg-

szerveződése Ma-

gyarországon. 

• A tárgyalásos 

rendszerváltozta-

tás. 

• A kétpólusú világ 

megszűnése. 

• Az első szabad or-

szággyűlési és ön-

kormányzati vá-

lasztás.  

• Antall József kor-

mánya. 

Magyarország a 

rendszerváltozta-

tás után 

• A demokrácia és a 

piacgazdaság ki-

építése.  

• A többpártrend-

szer működése. 
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• Gazdasági válság 

és felzárkózás  – 

vesztesek és nyer-

tesek. 

• A társadalom át-

alakulása. 

• 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/ film-

részlet megtekintése és értelmezése. 

• Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött sze-

repéről. 

• Gazdasági és társadalmi diagramok, grafikonok elemzése a szocializmus válságának 

időszakából. 

• Retró-kiállítás rendezése. 

• Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári út-

mutatás alapján a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás időszakából. 

 

Témakör: Együttélés a Kárpát-medencében 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A határon túli 

magyarok 

• Határon túli ma-

gyarlakta terüle-

tek. 

• Fordulópontok a 

határon túli ma-

gyarok történe-

tében: a törté-

nelmi Magyaror-

szág felosztása, 

a revízió, ma-

gyarellenes 

megtorlások, 

rendszerváltoz-

tatás.  

• A kisebbségi lét 

nehézségei egy-

kor és ma: admi-

nisztratív intéz-

kedések és min-

dennapok. 

Fogalmak: kitele-

pítés, asszimilá-

ció. 

 

Személyek: Ester-

házy János, Már-

ton Áron. 

 

Kronológia: 

1944–1945 ma-

gyarellenes atro-

citások. 

 

Topográfia: Szlo-

vákia, Ukrajna. 

• A határon túli ma-

gyarság története 

főbb fordulópontjai-

nak áttekintése 

1920-tól napjainkig. 

• Példák gyűjtése a 

határon túli magyar-

ság életéből a hű-

ségre és helytállásra. 

• A határon túli ma-

gyar kisebbségi lét 

nehézségeinek be-

mutatása. 

• A Kárpát-medence 

1910-es és 1990 

utáni etnikai térkép-

ének összehasonlí-

tása a magyarság és 
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• Kivándorlás és 

asszimiláció. 

a nemzetiségek elhe-

lyezkedése szem-

pontjából. 

• Példák gyűjtése a 

nemzeti összetarto-

zás megnyilvánulá-

sairól az anyaországi 

és a határon túli ma-

gyarság kapcsolatá-

ban. 

• Példák gyűjtése a 

Kárpát-medence né-

peinek együttműkö-

désére és konfliktu-

saira a történelem 

során. 

• A magyarországi 

nemzetiségek 19-20. 

századi története 

főbb jellemzőinek, 

fordulópontjainak 

felidézése. 

A magyaror-

szági nemzetisé-

gek a 19. szá-

zadtól napjain-

kig 

• Magyarország 

nemzetiségi ará-

nyainak válto-

zása. 

• Az asszimiláció 

folyamata. 

• Fordulópontok a 

nemzetiségek 

történetében: 

1848–49-es sza-

badságharc, a 

történelmi Ma-

gyarország fel-

osztása, a ma-

gyarországi né-

metek kitelepí-

tése. 

• A hazai ci-

gány/roma né-

pesség története. 

• A nemzetiségi 

jogok a mai Ma-

gyarországon. 

Javasolt tevékenységek: 

• Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron) fordu-

lópontjairól. 

• Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről (pl. Bözödújfalu). 

• Határon túli területek meglátogatása tanulmányi kirándulás kereteiben (pl. Határtala-

nul program). 

• Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok életviszonyainak összehason-

lítása egymással és a hazai viszonyokkal. 

• Tabló vagy prezentáció készítése a hazai cigányság korabeli életmódjáról. 

 

Témakör: Népesedés és társadalom 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

A hagyományos/ 

agrártársadal-

mak 

• Letelepedés és éle-

lemtermelés: nö-

vénytermesztés és ál-

lattenyésztés. 

• Önellátás, áruterme-

lés, kereskedelem. 

• A népességnöveke-

dés korlátai. 

Fogalmak: házia-

sítás, nagy pestis-

járvány, népes-

ségrobbanás, mig-

ráció, multikultu-

ralizmus, terroriz-

mus, globalizáció. 

 

• A népesedés 

nagy korszakai-

nak és azok jel-

lemzőinek fel-

idézése. 

• Információk 

gyűjtése az éle-
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• A hagyományos tár-

sadalom (hierarchia 

és család). 

Személyek: Sem-

melweis Ignác. 

lemtermelés fej-

lődéséről (pél-

dául régészeti 

leletek alapján). 

• A népességvál-

tozás okainak és 

következmé-

nyeinek bemu-

tatása. 

• Hasonlóságok 

és különbségek 

megállapítása 

az egyes népe-

sedési korsza-

kok és folyama-

tok között. 

• Vita a modern 

kori demográ-

fiai folyamatok-

ról és azok vár-

ható hatásairól. 

A modern/ipari 

társadalmak 

• Az ipari forradalmak 

hatásai: népesség-

robbanás és városia-

sodás. 

• Népességnövekedés 

a fejlődő és népes-

ségfogyás a fejlett 

világban. 

• A migráció. 

• A modern/ipari tár-

sadalom (egyenjogú-

ság és individualiz-

mus).  

• A női szerepek válto-

zásának áttekintése a 

történelem során. 

Javasolt tevékenységek: 

• A népesedéstörténet statisztikai adatainak értelmezése, csoportosítása és felhasználása 

állítások alátámasztására vagy cáfolására. 

• Fiktív napló készítése különböző korban és társadalmi helyzetben élő nők életéről, 

mindennapjairól. 

• 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 mo-

dern de-

mokrá-

cia gyö-

kerei 

• Az athéni de-

mokrácia mű-

ködése.  

• A parlamentá-

ris rendszer 

működése 

Nagy-Britanni-

ában. 

• Az elnöki rend-

szer működése 

az Amerikai 

Egyesült Álla-

mokban. 

Fogalmak: népgyű-

lés, hatalmi ágak, al-

kotmány, elnök, álta-

lános választójog. 

 

Személyek: Perik-

lész, George Wa-

shington. 

 

Kronológia: Kr. e. 5. 

sz. az athéni demok-

rácia fénykora, 1776 

• A demokrácia kialaku-

lása, állomásainak fel-

idézése és működésé-

nek jellemzése a külön-

böző történelmi korsza-

kokban. 

• Csoportos szerepjáték 

demokratikus döntés-

hozatalról (pl. az athéni 

demokráciában). 

• Demokratikus döntés-

hozatal ábrázolása egy 

folyamatábrán. 
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A mo-

dern ma-

gyar ál-

lam 

• Az Alaptör-

vény. 

• Az Országgyű-

lés, a kormány 

és az igazság-

szolgáltatás.  

• Az országgyű-

lési és önkor-

mányzati vá-

lasztási rend-

szer. 

az amerikai Függet-

lenségi nyilatkozat, 

2012 Magyarország 

Alaptörvénye.  

• A brit parlamentáris és 

az amerikai elnöki 

rendszer összehasonlí-

tása. 

• Áttekintő ábra értelme-

zése a magyarországi 

államszervezetről és a 

választási rendszerről. 

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 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyarország 

és az Európa 

Unió 

• Az Európai Unió szüle-

tése és bővülése. 

• Az európai integráció 

céljai, eredményei és 

gondjai. 

• Magyarország európai 

uniós tagsága. 

Fogalmak: integ-

ráció, euró, Euró-

pai Unió, vi-

segrádi együttmű-

ködés, polgárhá-

ború, nagy fal, 

hinduizmus, 

buddhizmus, 

kasztrendszer, 

Korán. 

 

Személyek:  Lin-

coln, Gandhi, 

Mao Ce-tung. 

 

Kronológia: 1957 

a római szerződés, 

1992 a maastrichti 

szerződés, 2004 

Magyarország be-

lép az Európai 

Unióba. 

 

Topográfia: 

Brüsszel, Len-

gyelország, Cseh-

ország, Közel-Ke-

let, Izrael. 

• Az Európai 

Unió céljainak 

felidézése. 

• Az európai in-

tegráció ered-

ményeinek és 

problémáinak 

áttekintése. 

• A közép-euró-

pai régió kö-

zépkori, újkori 

és mai térké-

peinek össze-

hasonlítása. 

• A közép-euró-

pai népek 

helyzetének 

összehasonlí-

tása a közép-

kortól napjain-

kig. 

• Az Amerikai 

Egyesült Álla-

mok szuperha-

talmi helyzeté-

nek elemzése 

és értékelése 

Közép-Európa • A régió sajátosságai 

(jellemzően kontinentá-

lis helyzet, birodalmi 

függés és nemzeti sok-

színűség). 

• A második világháború 

hadszíntere. 

• A szovjet megszállás. 

• A visegrádi együttmű-

ködés. 

Az Amerikai 

Egyesült Álla-

mok 

• Az Amerikai Egyesült 

Államok létrejötte. 

• Az amerikai polgárhá-

ború okai és eredmé-

nyei. 

• Az Amerikai Egyesült 

Államok világhata-

lommá válása. 

India • Az indiai civilizáció 

vallási és kulturális 

alapjai. 
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• A brit gyarmati uralom. 

• Gandhi és a független-

ségi mozgalom. 

• A jelenkori India ellent-

mondásai. 

katonai, politi-

kai, gazdasági 

és kulturális 

téren. 

• Kína világgaz-

dasági és vi-

lágpolitikai 

szerepének 

megvitatása. 

• A közel-keleti 

konfliktusról 

megfogalma-

zott álláspon-

tok és érvek 

azonosítása, 

beszélgetés a 

békés megol-

dási módokról. 

Kína • A kínai civilizáció val-

lási és kulturális alapjai. 

• Kína félgyarmati sor-

ban. 

• A japán megszállás. 

• Mao Ce-tung és a kom-

munista diktatúra. 

• A gazdasági óriás. 

A Közel-Kelet • Az Oszmán Birodalom 

felbomlása. 

• Izrael állam létrejötte. 

• Az olaj szerepe a régió 

történetében. 

• Az iszlám és az iszla-

mizmus. 

• Etnikai, vallási és gaz-

dasági törésvonalak. 

Javasolt tevékenységek: 

• Információk gyűjtése a visegrádi együttműködés előzményeiről és jelenlegi tartalmá-

ról. 

• Az Amerikai Egyesült Államok világhatalmi szerepének elemzése gazdasági adatso-

rok segítségével. 

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

ismertetők, prezentációk készítése. 

• Az Oszmán Birodalom, valamint a Közel-Kelet területi változásainak nyomon köve-

tése történelmi térképeken. 

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

változásai, az olajválság). 

 

Témakör: Mérlegen a magyar történelem 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Lábnyo-

maink a 

nagyvilág-

ban 

• Világjáró magyarok 

(utazók, felfedezők). 

• Tudósok és feltalálók 

(pl. informatika, autó-

ipar, űrkutatás). 

• Világraszóló sportsike-

rek – magyarok az olim-

piákon. 

• Magyar művészek a vi-

lágban. 

Javasolt szemé-

lyek (altémánként 

1-2): Julianus ba-

rát, Kőrösi Csoma 

Sándor, Magyar 

László; Neumann 

János, Csonka Já-

nos, Galamb Jó-

zsef, Kármán Tó-

dor; Papp László, 

• Valamely terü-

leten kiemel-

kedő eredményt 

elérő magyarok 

tevékenységé-

nek felidézése, 

bemutatása. 

• A Magyar Ki-

rályság közép-

kori sikeressége 
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A magyar 

megmara-

dás kérdé-

sei 

• Magyarország mint 

szuverén európai hata-

lom a középkorban. 

• A török kor: a közép-

kori örökség pusztulása 

és az etnikai arányok 

romlása. 

• Az Osztrák-Magyar 

Monarchia, a Közép-

Európát sikeresen egye-

sítő birodalom. 

• Trianon máig tartó hatá-

sai: a kisállami lét kény-

szerpályái a nagyhatal-

mak árnyékában. 

• Új típusú kapcsolatépí-

tés a rendszerváltozta-

tás után a kisebbségbe 

került magyarsággal. 

• A magyar megmaradás 

titkai: szabadságharcok, 

békés építkezés. 

Puskás Ferenc, 

Egerszegi Krisz-

tina,  

Balczó András; 

Liszt Ferenc, 

Munkácsy Mi-

hály, Kodály Zol-

tán, Bartók Béla, 

Korda Sándor.  

okainak felidé-

zése. 

• Érvek gyűjtése a 

Habsburg Biro-

dalomhoz tarto-

zásunk előnyei 

és hátrányai 

mellett a 18. 

században és a 

19. század első 

felében. 

• Levert szabad-

ságharcaink ér-

tékelése az 

utóbb elért ered-

mények alapján. 

Javasolt tevékenységek: 

• Világjáró magyar utazókról szóló beszámolók készítése. 

• Kiselőadások, bemutatók készítése magyar tudósokról, feltalálókról, találmányokról, 

olimpikonokról, művészekről. 

• Referátum készítése egy magyar Nobel-díjas tudósról (pl. Szent-Györgyi Albert, Gá-

bor Dénes stb.). 

• Prezentáció készítése egy sikeres magyar sportolóról. 

• Példák gyűjtése kisebbségben élő magyarság megmaradásáért folytatott küzdelem for-

máira és képviselőire. 

 

Az évi két mélységelvű téma számára rendelkezésre álló órakeret az évfolyamon: 

6 óra. 

 

9-10. ÉVFOLYAM 
 

A harmadik két év cél- és feladatrendszere 

 

A középiskola első két évfolyamának témakörei az ókortól a 19. század közepéig ölelik 

fel a magyar és egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az 

ehhez kapcsolódó tanulási eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai iden-

titásunk alapját képező civilizációkhoz, korszakokhoz, történelmi eseményekhez tartozó téma-

körök az általános iskola után ismét előkerülnek, ám új megközelítéssel és bővülő tartalommal. 

Míg a témák többsége 5–6. évfolyamon a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően több-

nyire életmódtörténeti és portré témakörökbe rendeződtek, a középiskolában előtérbe kerül a 

politikai, társadalmi, gazdasági és kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a korszakok gazda-

sági változásaira, társadalmi szerkezetére, politikai modelljeire és világképére helyeződik. 



Történelem 5-12. 

Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, 

mivel előbbiek jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A 

magyar történelem eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt háttér előtt, 

nemzetközi összefüggésekbe ágyazva jelennek meg. 

A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási 

módja is változik. A szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre nagyobb 

szerepet kapnak az önállóan végzett információszerző és –feldolgozó tevékenységek, a forrá-

sokkal végzett különböző műveletek és a problémaközpontú tárgyalási mód. 

Fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmények (Általános követelmények) 

Történelmi ismeretek 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és 

a római állam működését, hatásukat az európai civilizációra; 

– felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb 

elemeit, és bemutatja terjedésüket; 

– bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, valamint 

a reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel a vallási 

türelem, illetve a vallásszabadság mellett; 

– képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó 

birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat; 

– ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos elképzelé-

seket és tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző tudományte-

rületek kutatásainak főbb eredményeivel; 

– értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét; 

– felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb uralkodó-

ink tetteit; 

– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, 

hogy a magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török 

megszállás; 

– be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a felvilágo-

sodás eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt formál a 

francia forradalom európai hatásáról; 

– összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar történelemre 

a Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és konfrontáció 

megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-szabadságharc je-

lentőségét; 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség el-

érésére tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 

időszakában; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit; 

– fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, kul-

turális és politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam jel-

lemzőit és a 19. század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és kü-

lönbséget azok mai formái között. 

A 9–10. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6–13 óra 

 

A tantárgyi témakörök áttekintő táblázata: 9-10. osztály 

 

Témakör Javasolt óraszám 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 13  
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Vallások az ókorban 5  

Hódító birodalmak 6  

A középkori Európa 10  

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 14  

A középkori Magyar Királyság fénykora 13  

A kora újkor 12  

A török hódoltság kora Magyarországon 10  

A felvilágosodás kora 7  

Magyarország a 18. században 10  

Új eszmék és az iparosodás kora 5  

A reformkor 10  

A forradalom és szabadságharc 8  

Évente két mélységelvű téma 13 (7+6) 

Összes óraszám: 136 

Megjegyzések: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. 

 

Óraszámok évfolyam szerinti bontásban: 9-10. osztály 

 

 9. osztály 10. osztály 

Történelem: tantárgyi témakörök óraszáma 61 62 

Történelem: további alapóraszám évente két mélységelvű téma 

szaktanár általi kialakításához 

7 6 

Történelem: bevezető és ismétlő, rendszerező órák száma 4 4 

Összes évi óraszám 72 72 

 

A 9. OSZTÁLY TANANYAGÁNAK TARTALMA 
 

Témakör: Civilizáció és államszervezet az ókorban 

Javasolt óraszám: 13 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Le-

xikák 

Fejlesztési feladatok 

A Közel-Ke-

let civilizá-

ciói 

– Az állam mű-

ködése az Óba-

biloni Biroda-

lom példáján. 

– Tudomány. 

– A pénz megje-

lenése. 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, pira-

mis, hieroglifa, ékírás, 

múmia, Akropolisz, filo-

zófia, jósda, olümpiai já-

tékok, városállam/polisz, 

arisztokrácia, démosz, 

demokrácia, népgyűlés, 

sztratégosz, cserépszava-

zás, rabszolga, patrícius, 

plebejus, consul, senatus, 

dictator, néptribunus, 

császár, amfiteátrum, 

– Az állam szere-

pének bemuta-

tása Hammurapi 

törvényeinek 

elemzésén ke-

resztül. 

– Az ókori civili-

zációk jelentő-

ségének és kul-

turális hatásai-

nak felismerése. 

– Az ókori civili-

zációk azonosí-

tása térképen. 

A görög civi-

lizáció 

– A görög anyagi 

kultúra örök-

sége. 

– A filozófia és a 

történetírás. 

– A görög ember-

eszmény. 
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– A helleniszti-

kus kultúra el-

terjedése. 

gladiátor, provincia, lé-

gió, limes, polgárjog. 

 

Személyek: Hammurapi, 

Kleiszthenész, Periklész, 

Platón, Arisztotelész, Hé-

rodotosz, Nagy Sándor, 

Julius Caesar, Augustus. 

 

Kronológia: Kr. e. 3000 

körül – Kr. u. 476 az 

ókor, Kr. e. 776 az első 

feljegyzett olümpiai játé-

kok, Kr. e. 753 Róma 

alapítása a hagyomány 

szerint, Kr. e. 510 a köz-

társaság kezdete Rómá-

ban, Kr. e. 508 Kleiszthe-

nész reformjai, Kr. e. 5. 

sz. közepe az athéni de-

mokrácia fénykora, Kr. e. 

44. Caesar halála, az 

ókori Izrael – Kr. u. 70 

Jeruzsálem lerombolása, 

Kr. u. 395 a Római Biro-

dalom kettéosztása. 

 

Topográfia: Mezopotá-

mia, Babilon, Egyiptom, 

Nílus, Olümpia, Athén, 

Alexandria, Itália, Róma, 

Római Birodalom, Pan-

nónia, Aquincum, Sava-

ria, Jeruzsálem. 

– Az ókori civili-

zációk kulturális 

és vallási jel-

lemzőinek be-

mutatása. 

– A különböző ci-

vilizációk kö-

zötti különbsé-

gek azonosítása. 

– Pannónia jelen-

tősebb városai-

nak azonosítása. 

– A római jog 

alapelveinek fel-

idézése és azo-

nosítása. 

– Az athéni de-

mokrácia és a 

római köztársa-

ság működésé-

nek bemutatása. 

– A Periklész-kori 

athéni demokrá-

cia ellentmondá-

sainak feltárása. 

– A demokrácia és 

a diktatúra ösz-

szehasonlítása. 

– A demokrácia 

melletti érvek 

megfogalma-

zása. 

– Az athéni de-

mokrácia össze-

hasonlítása a 

modern demok-

ráciával. 

– Caesar diktatú-

rája előzményei-

nek, okainak 

feltárása. 

Az athéni de-

mokrácia 

– Arisztokratikus 

köztársaság és 

demokrácia. 

– Kleiszthenész 

és Periklész. 

– Az athéni ál-

lamszervezet és 

működése. 

A római civi-

lizáció 

– Római város-

építészet, amfi-

teátrumok, für-

dők, vízvezeté-

kek és utak. 

– A római jog né-

hány máig élő 

alapelve. 

– A birodalom 

kiterjedése és a 

provinciák 

(Pannónia). 

– A latin nyelv és 

írás elterjedése. 

A római köz-

társaság 

– A vérségi, a va-

gyoni és a terü-

leti elv. 

– A római köztár-

saság állam-

szervezete és 

működése. 

– Köztársaságból 

egyeduralom: 

Caesar és Au-

gustus. 

Javasolt tevékenységek: 

– Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához. 

– Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése. 

– Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről 

vagy építményről. 

– Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről. 

– Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése. 

– Római kori emlékek felkeresése. 
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Témakör: Vallások az ókorban 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Politeizmus 

és monoteiz-

mus 

– A politeizmus 

az ókori Kele-

ten. 

– Görög és ró-

mai istenek. 

– A zsidó mo-

noteizmus. 

Fogalmak: politeizmus, 

monoteizmus, zsidó 

vallás, Ószövetség/Hé-

ber Biblia, Tízparancso-

lat próféta, jeruzsálemi 

templom, diaszpóra,, 

Messiás, keresztény 

vallás, keresztség és úr-

vacsora, apostol, misz-

szió, Biblia, Újszövet-

ség, evangélium, püs-

pök, zsinat. 

 

Személyek: Kheopsz, 

Zeusz, Pallasz Athéné, 

Ábrahám, Mózes, Jé-

zus, Szent Péter és 

Szent Pál apostolok, 

Constantinus  

 

Kronológia: a keresz-

tény időszámítás kez-

dete (Kr. e. és Kr. u.), 

313 a milánói rendelet, 

325 a niceai zsinat. 

 

Topográfia: Jeruzsá-

lem, Kánaán, Júdea, Iz-

rael, Palesztina, Betle-

hem. 

– A zsidó és a keresz-

tény vallások jellem-

zőinek összehasonlí-

tása. 

– A vallások a minden-

napi életre gyakorolt 

hatásainak megállapí-

tása. 

– A zsidó-keresztény 

hagyományok európai 

kultúrára gyakorolt 

hatásának bemutatása. 

– Bibliai történetek, sze-

mélyek felidézése. 

– A kereszténység terje-

désének végigköve-

tése térképen. 

– Az Ószövetség törté-

nelmi szereplőinek, 

helyszíneinek azono-

sítása bibliai idézetek 

alapján. 

– Jézus életével és a ke-

reszténység terjedésé-

vel kapcsolatos fil-

mek/ filmrészletek, re-

gények elemzése, ér-

telmezése. 

– Képzőművészeti, iro-

dalmi és zenei alkotá-

sok gyűjtése és elem-

zése bibliai témákról. 

A keresztény-

ség kezdete 

– Jézus tanítá-

sai. 

– A páli fordu-

lat. 

– Keresztény-

üldözések, a 

kereszténység 

elterjedése a 

Római Biro-

dalomban. 

– A Szenthá-

romság-tan. 

Javasolt tevékenységek: 

– Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai té-

mákról. 

– Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról. 

– Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek 

alapján. 

– Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, regé-

nyek elemzése, értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról. 

 

Témakör: Hódító birodalmak 
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Javasolt óraszám: 6 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Egy eurá-

zsiai biroda-

lom: a hunok 

– A nomád életmód, 

harcmodor és ál-

lamszervezés. 

– A népvándorlás. 

– A Hun Birodalom. 

– Az ókor vége 

Nyugaton: a Ró-

mai Birodalom 

összeomlása. 

– Róma örökösei 

Európa térképén. 

Fogalmak: népván-

dorlás, hunok, orto-

dox, iszlám, Korán, 

kalifa.  

Személyek: Attila, Jus-

tinianus, Mohamed, 

Nagy Károly, I. Ottó.  

 

Kronológia: 476 a 

Nyugatrómai Biroda-

lom bukása, 622 Mo-

hamed Medinába köl-

tözése, 732 a poitiers-i 

csata. 

 

Topográfia: Hun Bi-

rodalom, Konstantiná-

poly, Bizánci Biroda-

lom, Mekka, Poitiers, 

Frank Birodalom, Né-

met-római Császárság. 

– A népvándorlás irá-

nyainak és résztve-

vőinek nyomon kö-

vetése térkép segít-

ségével a Kr. u. 4–

8. sz. időszakában. 

– A sztyeppei állam 

működésének, sajá-

tosságainak bemuta-

tása. 

– A kora középkori 

Európa államalaku-

latainak azonosítása 

térképen. 

– Az iszlám vallás és 

az arab terjeszkedés 

közötti összefüggé-

sek feltárása. 

Az Arab Bi-

rodalom és 

az iszlám 

– Mohamed tanítá-

sai és a Korán. 

– Az iszlám kultúra 

jellegzetességei. 

– Az Arab Biroda-

lom és az arab hó-

dítás. 

– Az arab hódítás 

feltartóztatása Eu-

rópában: Poitiers, 

Bizánc. 

Javasolt tevékenységek: 

– A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése. 

– A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző szempontok 

alapján. 

– Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról. 

 

Témakör: A középkori Európa  

Javasolt óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A parasztság 

világa 

– A hierarchikus vi-

lágkép. 

– Az uradalom. 

– A jobbágyok köte-

lességei és jogai. 

– Az önellátástól az 

árutermelésig. 

– Éhínségek, járvá-

nyok, felkelések. 

Fogalmak: uradalom, 

földesúr, majorság, 

jobbágy, robot, kivált-

ság, rend, pápa, érsek, 

cölibátus, szerzetes, 

bencés rend, ferences 

rend, eretnek, inkvizí-

ció, kolostor, katoli-

kus, szent, kódex, ro-

mán stílus, gótikus stí-

lus, reneszánsz, lovag, 

– A középkor társa-

dalmi, gazdasági, 

vallási és kulturá-

lis jellemzőinek 

bemutatása. 

– A társadalmi cso-

portok közötti 

jogi különbségek 

azonosítása. 

Az egyházi 

rend 

– Az egyházi hierar-

chia, az egyházi 
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intézményrend-

szer. 

– Az egyházszaka-

dás és a 11. szá-

zadi reform. 

– A szerzetesség. 

– Az eretnekség. 

– Kultúra és oktatás, 

a középkori egye-

temek. 

– Román és gótikus 

építészet – európai 

és magyar példák. 

nemes, feudalizmus, 

hűbériség, király, 

rendi monarchia, ke-

resztes hadjáratok, 

polgár, céh. 

 

Személyek: Szent Be-

nedek, VII. Gergely, 

Assisi Szent Ferenc, 

Aquinói Szent Tamás, 

Leonardo da Vinci, 

Gutenberg, Dózsa 

György. 

 

Kronológia: 476–

1492 a középkor, 

1054 az egyházszaka-

dás, 1347 a nagy pes-

tisjárvány. 

 

Topográfia: Egyházi 

Állam, Anglia, Fran-

ciaország, levantei ke-

reskedelmi hálózat, 

Velence, Firenze, 

Hanza kereskedelmi 

hálózat, Szentföld. 

– Érvekkel alátá-

masztott véle-

mény megfogal-

mazása a közép-

kor világáról. 

– A középkor társa-

dalmi berendez-

kedése és a rendi 

szemlélet értel-

mezése. 

– A jobbágyság jo-

gainak és köteles-

ségeinek rendsze-

rezése. 

– Az egyház szere-

pének áttekintése 

a középkori Euró-

pában. 

– A középkori ko-

lostori élet bemu-

tatása képi vagy 

szöveges források 

segítségével. 

– A nyugati és ke-

leti kereszténység 

összehasonlítása. 

– A lovagi életmód 

jellemzőinek azo-

nosítása. 

– A városok életé-

nek bemutatása 

képek, ábrák és 

szöveges források 

alapján, kitérve a 

zsidóság városia-

sodásban játszott 

szerepére, vala-

mint az antijuda-

ista törekvésekre. 

– A céhek működé-

sének jellemzése 

források alapján. 

A nemesi rend – Az uralkodói hata-

lom és korlátai 

(hűbériség, rendi-

ség). 

– Lovagi eszmény 

és lovagi kultúra. 

– A keresztes hadjá-

ratok eszméje. 

A polgárok vi-

lága 

– A középkori város 

és lakói. 

– A város kiváltsá-

gai (magyar pél-

dák alapján). 

– A céhek. 

– A helyi és távol-

sági kereskedelem. 

– A reneszánsz épí-

tészet (európai és 

magyar példák). 

Javasolt tevékenységek: 

– Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről. 

– Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól. 

– Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról. 

– Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről. 

– A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori 

várost bemutató ábrán. 
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– Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való rész-

vétel hirdetése). 

–  

Témakör: A magyar nép eredete és az Árpád-kor 

Javasolt óraszám: 14 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyar őstörté-

net és honfogla-

lás 

– Az eredet kér-

dései, a nyelvé-

szet, a régészet, 

a néprajz és a 

genetika ered-

ményei. 

– A magyar 

törzsszövetség 

az Etelközben. 

– A honfoglalás 

okai és menete. 

– A kalandozá-

sok – a lovas-

íjász harcmo-

dor. 

Fogalmak: finnugor, 

törzs, fejedelem, kaba-

rok, vérszerződés, 

honfoglalás, kettős 

honfoglalás elmélete, 

avarok, rovásírás, ka-

landozások, széke-

lyek, vármegye, egy-

házmegye, érsekség, 

tized, nádor, ispán, 

kancellária, kettős ke-

reszt, szászok, kunok, 

tatárok/mongolok 

 

Személyek: Álmos, 

Árpád, az Árpád-ház, 

Géza, I. (Szent) Ist-

ván, Koppány, Szent 

Gellért, Szent Imre, I. 

(Szent) László, Köny-

ves Kálmán, III. Béla, 

II. András, IV. Béla, 

Szent Margit. 

 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a po-

zsonyi csata, 

997/1000–1038 I. 

(Szent) István uralko-

dása, 1222 az Arany-

bulla, 1241–1242 a ta-

tárjárás. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, Kár-

pát-medence, Pannon-

halma, Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, 

Muhi, Erdély, Horvát-

ország. 

– A magyarság 

eredetére vonat-

kozó elméletek 

közötti különb-

ségek megálla-

pítása. 

– A mondák, a 

történeti hagyo-

mány és a törté-

nettudomány 

eredményeinek 

megkülönbözte-

tése. 

– A kalandozó 

hadjáratok célja-

inak azonosí-

tása.  

– Géza fejedelem, 

I. (Szent) István 

és IV. Béla ural-

kodásának jel-

lemzése és érté-

kelése. 

– A kereszténység 

felvétele és az 

államalapítás je-

lentőségének a 

felismerése. 

– A korai magyar 

történelmet és 

az Árpád-kort 

megjelenítő leg-

fontosabb kultu-

rális alkotások 

azonosítása. 

Az államalapí-

tás 

– Géza és I. 

(Szent) István 

államszervező 

tevékenysége. 

– A földbirtok-

rendszer és a 

vármegyeszer-

vezet. 

– Az egyházszer-

vezés. 

A magyar állam 

megszilárdulása 

az Árpád-kor-

ban 

– Szent László, 

az országépítő. 

– Könyves Kál-

mán törvényke-

zési reformjai. 

– A kül- és bel-

politika új irá-

nyai: III. Béla 

uralkodása. 

– II. András 

kora: az átala-

kuló társada-

lom. 

– Újjáépítés a ta-

tárjárás után: 

IV. Béla. 
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– Az Árpádok 

európai kap-

csolatai. 

Javasolt tevékenységek: 

– Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és kudarcai-

ról, valamint a magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével. 

– A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása. 

– Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről. 

– Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.  

– Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből. 

– Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről. 

– A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében. 

– Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen. 

– A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves 

Kálmán törvényeinek elemzésével. 

 

Témakör: A középkori Magyar Királyság fénykora 

Javasolt óraszám: 13 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Le-

xikák 

Fejlesztési felada-

tok 

Az Anjouk – A királyi hata-

lom újbóli meg-

szilárdítása I. 

Károly idején. 

– A visegrádi ki-

rálytalálkozó. 

– Az 1351-es tör-

vények. 

– Nagy Lajos 

hadjáratai. 

Fogalmak: aranyforint, 

regálé, kapuadó, kilen-

ced, bandérium, perszo-

nálunió, sarkalatos ne-

mesi jogok, fő- és közne-

mes, szabad királyi vá-

ros, bányaváros, mezővá-

ros, kormányzó, szekér-

vár, végvár, szultán, 

szpáhi, janicsár, rendkí-

vüli hadiadó, füstpénz, 

fekete sereg, zsoldos, 

Corvina, Szent Korona, 

Szent Korona-tan, Képes 

krónika. 

 

Személyek: I. (Anjou) 

Károly, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, I. (Hu-

nyadi) Mátyás. 

 

Kronológia: 1301 az Ár-

pád-ház kihalása,1308. I. 

Károly uralkodásának 

kezdete, 1335 a visegrádi 

királytalálkozó, 1351 

– A 14–15. 

századi ma-

gyar uralko-

dók politikai 

pályájának 

felidézése. 

– Érvekkel alá-

támasztott 

vélemény 

megfogalma-

zása az egyes 

személyek 

cselekedetei-

ről, döntései-

ről. 

– A késő kö-

zépkori ma-

gyar állam és 

az Oszmán 

Birodalom 

főbb össze-

csapásainak 

felidézése. 

– Annak érté-

kelése, hogy 

az Oszmán 

Birodalom 

A török fenyegetés 

árnyékában 

– Az Oszmán Bi-

rodalom. 

– Török hódítás a 

Balkánon. 

– Luxemburgi 

Zsigmond, a 

közép-európai 

uralkodó és a 

török veszély.  

– Hunyadi János, 

a politikus és 

hadvezér.   

– Hunyadi János 

törökellenes 

harcai. 

Hunyadi Mátyás – Mátyás útja a 

trónig. 
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– A központosí-

tott királyi hata-

lom. 

– Jövedelmek és 

kiadások. 

– Birodalomépítő 

tervek. 

– Aktív védelem 

a török ellen. 

I.(Nagy) Lajos törvényei, 

1396 a nikápolyi csata, 

1443–1444-es hosszú 

hadjárat, 1444 a várnai 

csata, 1453 Konstantiná-

poly eleste, 1456 a nán-

dorfehérvári diadal, 

1458–90 Mátyás uralko-

dása. 

 

Topográfia: Visegrád, 

Lengyelország, Csehor-

szág, osztrák tartomá-

nyok, Nikápoly, Várna, 

Nándorfehérvár, Kolozs-

vár, Kenyérmező, Osz-

mán Birodalom. 

terjeszkedő 

politikája mi-

lyen hatást 

gyakorolt a 

magyar törté-

nelemre. 

– Mátyás hata-

lom-gyakor-

lásának jel-

lemzése. 

– A reneszánsz 

kultúra be-

mutatása Má-

tyás udvará-

ban. 

– A 14–15. 

századi ma-

gyar történel-

met megjele-

nítő fontos 

kulturális al-

kotások azo-

nosítása. 

A magyar középkor 

kulturális hagya-

téka 

– Honfoglalás 

kori leletek. 

– A Szent Ko-

rona. 

– Várak, királyi 

udvar, kolosto-

rok, templo-

mok. 

– Magyar 

geszták, króni-

kák és szentek 

legendái. 

Javasolt tevékenységek: 

– Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források alap-

ján. 

– A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a 

cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 

– Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és 

írott források segítségével. 

– Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának ki-

emelkedő emlékeiről. 

– A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, Szé-

kesfehérvár, Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása. 

– Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról. 

 

Az évi két mélységelvű téma számára rendelkezésre álló órakeret az évfolyamon: 

7 óra. 

 

A 10. OSZTÁLY TANANYAGÁNAK TARTALMA 
 

Témakör: A kora újkor 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A földrajzi fel-

fedezések 

− A portugál és 

spanyol felfe-

dezések. 

Fogalmak: gyarmat, vi-

lágkereskedelem, ab-

szolutizmus, infláció, 

− A felfedezők 

céljainak és út-
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− A korai gyar-

matosítás és 

következmé-

nyei. 

− A világkeres-

kedelem ki-

alakulása. 

− Az abszolutiz-

mus. 

manufaktúra, tőke, tő-

kés, bérmunkás, kapita-

lizmus, bank, tőzsde, 

részvény, örökös job-

bágyság, reformáció, 

protestáns, evangélikus, 

református, anglikán, 

unitárius, vallási türe-

lem, ellenreformáció, 

katolikus megújulás, je-

zsuiták, barokk. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Vasco da 

Gama, Ferdinánd Ma-

gellán, Luther Márton, 

Kálvin János, Károli 

Gáspár, Pázmány Péter, 

Apáczai Csere János, 

Habsburg-dinasztia, V. 

Károly, Loyolai (Szent) 

Ignác, XIV. Lajos. 

 

Kronológia: 1492-től az 

újkor, 1492 Amerika 

felfedezése, 1517 a re-

formáció kezdete, 1545 

a tridenti zsinat meg-

nyitása, 1568 a tordai 

határozat, 

1648 a vesztfáliai bé-

kék.  

 

Topográfia: Spanyolor-

szág, India, London, 

Párizs/Versailles, Sá-

rospatak. 

jainak bemuta-

tása tematikus 

térképeken. 

− Információk 

gyűjtése a kiala-

kuló világkeres-

kedelem új út-

vonalairól, fon-

tosabb termékei-

ről és szereplői-

ről. 

− Az új munka-

szervezési for-

mák bemutatása 

és összehasonlí-

tása a céhes 

iparral. 

− Az európai ré-

giók közötti 

gazdasági és tár-

sadalmi különb-

ségek felisme-

rése. 

− A reformáció 

okainak és kö-

vetkezményei-

nek bemutatása. 

− A katolikus és a 

protestáns taní-

tások és egyház-

szervezet össze-

hasonlítása. 

− A reformáció 

egyes irányzatai 

terjedésének 

nyomon köve-

tése térképen. 

− Vallás és poli-

tika összefonó-

dásának felis-

merése.  

− Az erdélyi val-

lási türelem sze-

repének és je-

lentőségének 

felismerése. 

− A katolikus egy-

ház megújulási 

törekvései és a 

A korai kapita-

lizmus 

− Az árforrada-

lom. 

− A manufaktú-

rák. 

− Bankok és 

tőzsdék. 

− Az európai 

munkameg-

osztás és kö-

vetkezményei 

Reformáció 

Európában és 

Magyarorszá-

gon  

− A reformáció 

előzményei 

(humanizmus 

és az egyházi 

reform igé-

nye). 

− Luther és Kál-

vin fellépése. 

− A protestáns 

egyházak 

megszervező-

dése és a pro-

testantizmus 

elterjedése. 

− A reformáció 

eredményei 

Magyarorszá-

gon 

„Hitviták tüzé-

ben” 

− Vallási konf-

liktusok Euró-

pában. 

− Etnikai sok-

színűség és 

vallásbéke Er-

délyben. 

− A magyar 

protestáns és 

katolikus is-

kolák. 

− A katolikus 

megújulás és 
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a barokk Eu-

rópában és 

Magyarorszá-

gon. 

barokk művé-

szet jellemzői 

közötti párhu-

zam felismerése. 

Javasolt tevékenységek: 

− A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen. 

− Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről. 

− Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció, 

kulturális hatások, irányzatok).  

− Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak szerepvál-

lalásáról és hivatásukról. 

− Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. 

Szenci Molnár Albert, Pázmány Péter). 

 

Témakör: A török hódoltság kora Magyarország  

Javasolt óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 

Az ország három 

részre szakadása 

− A mohácsi 

csata és köz-

vetlen előzmé-

nyei, a kettős 

királyválasz-

tás. 

− Az ország há-

rom részre sza-

kadása. 

− A várháborúk 

és az új vég-

várrendszer. 

Fogalmak: rendi or-

szággyűlés, hajdúsza-

badság. 

 

Személyek: I. Szulej-

mán, II. Lajos, (Szapo-

lyai) János, I. Ferdi-

nánd, Dobó István, Zrí-

nyi Miklós (a szigetvári 

hős), Báthory István, 

Bocskai István, Bethlen 

Gábor, Zrínyi Miklós (a 

költő és hadvezér), I. 

Lipót, Savoyai Jenő. 

 

Kronológia: 1526 a 

mohácsi csata, 1541 

Buda eleste, 1552 Eger 

védelme, 1566 Sziget-

vár eleste, 1664 a vas-

vári béke, 1686 Buda 

visszafoglalása, 1699 

karlócai béke.  

 

Topográfia: Mohács, 

Kőszeg, Eger, Sziget-

vár, Habsburg Biroda-

lom, Erdélyi Fejede-

lemség, Hódoltság, Ma-

gyar Királyság (királyi 

− A török had-

járatoknak és 

az ország há-

rom részre 

szakadásának 

bemutatása 

térképeken. 

− A végvári 

élet felidé-

zése külön-

böző források 

(képek, iro-

dalmi alkotá-

sok és fil-

mek) alapján. 

− A három 

részre sza-

kadt ország 

gazdasági le-

hetőségeinek 

és szerepének 

értelmezése 

adatok, grafi-

konok, diag-

ramok alap-

ján. 

− A török hó-

doltság hosz-

A két magyar ál-

lam 

− A Magyar Ki-

rályság a 

Habsburg Bi-

rodalomban: 

rendi és abszo-

lutista törekvé-

sek, konfliktu-

sok. 

− Az Erdélyi Fe-

jedelemség vi-

szonylagos ön-

állósága és 

aranykora. 

A török kiűzése és 

a török kor mér-

lege 

− Magyarország 

az európai 

munkamegosz-

tásban. 
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− Háborús béke-

évek: másfél 

évszázad hó-

doltság és az 

ország pusztu-

lása. 

− A török ki-

űzése. 

Magyarország), Po-

zsony, Gyulafehérvár, 

Bécs. 

szú távú ha-

tásainak azo-

nosítása. 

− A 16-17. szá-

zadi magyar 

történelmet 

megjelenítő 

fontos kultu-

rális alkotá-

sok azonosí-

tása. 

Javasolt tevékenységek: 

− A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján. 

− Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen Gábor, 

Zrínyi Miklós). 

− Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről. 

− Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen. 

− A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen. 

− A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése. 

− Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák). 

 

Témakör: A felvilágosodás kora 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexi-

kák 

Fejlesztési felada-

tok 

A felvilágoso-

dás 

− Tapasztalat és 

értelem − a fel-

világosodás új 

világképe. 

− A felvilágoso-

dás államelmé-

letei. 

− A szabad ver-

seny elmélete. 

Fogalmak: felvilágosodás, 

jogegyenlőség, hatalmi ágak 

megosztása, népfelség, társa-

dalmi szerződés, szabad ver-

seny, alkotmány, alkotmá-

nyos monarchia, elnök, mi-

niszterelnök, felelős kor-

mány, cenzus, általános vá-

lasztójog, forradalom, dikta-

túra, jakobinus, Szent Szövet-

ség. 

 

Személyek: Nikolausz Koper-

nikusz, Isaac Newton, Char-

les Louis Montesquieu, Jean-

Jacques Rousseau, Adam 

Smith, George Washington, 

Maximilien Robespierre, Bo-

naparte Napóleon. 

 

Kronológia: 1689 a Jognyi-

latkozat, 1776 a Független-

− A középkor 

és a felvilá-

gosodás vi-

lágképének 

összehasonlí-

tása. 

− A felvilágo-

sodás állam-

elméleteinek 

összehasonlí-

tása külön-

böző szem-

pontok alap-

ján. 

− A brit és az 

amerikai ál-

lamszerveze-

tet bemutató 

ábrák értel-

mezése. 

− Az Emberi és 

polgári jogok 

A brit alkot-

mányos mo-

narchia és az 

amerikai köz-

társaság mű-

ködése 

− A parlamentáris 

rendszer: parla-

ment és kor-

mány. 

− Az elnöki rend-

szer: kongresz-

szus és elnök. 

A francia for-

radalom és 

hatása 

− A forradalom 

kitörése és az 

Emberi és pol-

gári jogok nyi-

latkozata. 

− A jakobinus 

diktatúra. 
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− Napóleon biro-

dalma: a pol-

gári berendez-

kedés exportja. 

ségi nyilatkozat, 1789 a fran-

cia forradalom, 1804–

1814/1815 Napóleon császár-

sága, 1815 a waterlooi csata.  

 

Topográfia: Nagy-Britannia, 

Amerikai Egyesült Államok, 

Párizs, Oroszország, Water-

loo. 

nyilatkozatá-

ban megje-

lenő felvilá-

gosult elvek 

azonosítása. 

− A forradalmi 

gondolat és a 

legitimitás 

eszméjének 

értelmezése, 

azonosítása. 

Javasolt tevékenységek: 

− Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához. 

− Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól. 

− Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól. 

− Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól. 

 

Témakör: Magyarország a 18. században 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Rákóczi-sza-

badságharc 

− Magyaror-

szág a Habs-

burg Biroda-

lomban. 

− A szabadság-

harc okai és 

céljai. 

− A szabadság-

harc politikai 

és katonai 

fordulópont-

jai. 

− A szatmári 

béke komp-

romisszuma. 

Fogalmak: kuruc, 

labanc, szabadság-

harc, trónfosztás, 

amnesztia, felvilá-

gosult abszolutiz-

mus, kettős vámha-

tár, úrbéri rendelet, 

Ratio Educationis, 

türelmi rendelet, 

nyelvrendelet. 

 

Személyek: II. Rá-

kóczi Ferenc, Má-

ria Terézia, 

 II. József. 

 

Kronológia: 1703–

1711 a Rákóczi-

szabadságharc, 

1711 a szatmári 

béke, 1740–1780 

Mária Terézia ural-

kodása, 1780–1790 

II. József uralko-

dása.  

 

− A Rákóczi-szabad-

ságharc céljainak 

és eredményeinek 

összevetése. 

− A szabadságharc 

katonai történeté-

nek felidézése tér-

képek, képek és 

szöveges források 

segítségével. 

− Magyarország újra-

népesülésének és a 

folyamat eredmé-

nyének értelmezése 

tematikus térképek 

segítségével. 

− A felvilágosult ab-

szolutizmus eszmei 

és politikai hátteré-

nek, valamint ered-

ményeinek azono-

sítása. 

− Mária Terézia és II. 

József politikájá-

nak összehasonlí-

tása. 

Magyarország 

újranépesülése 

és újranépesí-

tése 

− A belső ván-

dorlás, a 

szervezett be-

telepítés és 

az öntevé-

keny betele-

pülés. 

− A többnyelvű 

és többval-

lású ország. 

− Gazdaság és 

életmód. 
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A felvilágosult 

abszolutizmus 

reformjai 

− A Pragmatica 

Sanctio. 

− A felvilágo-

sult abszolu-

tizmus céljai. 

− Mária Teré-

zia: együtt-

működés és 

reform. 

− II. József re-

formpoliti-

kája és ku-

darca. 

Topográfia: Te-

mesvár, Határőrvi-

dék, Poroszország. 

− II. József személyi-

ségének bemuta-

tása, uralkodásának 

mérlege, értéke-

lése. 

− A 18. századi Ma-

gyarország legfőbb 

kulturális eredmé-

nyeinek azonosí-

tása. 

Javasolt tevékenységek: 

− Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek összehasonlítására. 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról. 

− Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-szabadságharccal 

kapcsolatban. 

− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen. 

− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen. 

− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről. 

− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis 

részlete alapján. 

 

Témakör: Az új eszmék és az iparosodás kora 

Javasolt óraszám: 5 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési fel-

adatok 

Liberalizmus, 

nacionalizmus 

és konzervati-

vizmus 

− Liberalizmus: jog-

egyenlőség és alkot-

mányosság. 

− Nacionalizmus: nem-

zetépítés és nemzetál-

lam. 

− Konzervativizmus: 

szerves reform és a 

forradalom elutasítása. 

Fogalmak: liberaliz-

mus, nacionalizmus, 

nemzetállam, konzer-

vativizmus, reform, 

ipari forradalom, mun-

kanélküliség, tömeg-

termelés, szegregáció. 

 

Személyek: James 

Watt, Thomas Edison, 

Henry Ford.  

 

Topográfia: Manches-

ter, New York. 

− A 19. szá-

zad politi-

kai eszmé-

inek azo-

nosítása 

szöveges 

források 

alapján. 

− Az iparo-

sodás hul-

lámainak 

azonosí-

tása és 

összeve-

tése. 

− Egy ipari 

nagyváros 

életkö-

rülmé- 

Az ipari forra-

dalom hullá-

mai 

− Az első hullám: textil-

ipar, bányászat, kohá-

szat. 

− A közlekedés forra-

dalma. 

− A második hullám: 

elektronika és vegy-

ipar. 

− A gyár és a futószalag. 
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− Az ipari forradalmak 

társadalmi és környe-

zeti hatásai. 

nyeinek jellem-

zése. 

− Az ipari 

forradal-

mak öko-

lógiai kö-

vetkezmé-

nyeinek 

azonosí-

tása. 

− A 19. szá-

zadi de-

mográfiai 

változások 

okainak 

feltárása. 

Javasolt tevékenységek: 

− Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése. 

− Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai hatá-

sairól. 

− Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról. 

− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása. 

 

Témakör: A reformkor 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politikai élet 

színterei 

− A Habsburg 

Birodalom és 

Magyaror-

szág. 

− A rendi or-

szággyűlés és 

a megyerend-

szer. 

− A reformkori 

Pest-Buda. 

− A nyilvános-

ság megte-

remtése, poli-

tika és kul-

túra. 

Fogalmak: alsó- és 

felsőtábla, érdek-

egyesítés, közteher-

viselés, jobbágyfel-

szabadítás, örök-

váltság. 

 

Személyek: József 

nádor, Klemens 

Metternich, Wesse-

lényi Miklós, 

Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, 

Deák Ferenc, Kos-

suth Lajos, Ganz 

Ábrahám. 

 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1830 a Hitel meg-

− A jobbágykérdés és 

megoldási javaslatai-

nak értelmezése szö-

vegek és adatok alap-

ján. 

− A nyelvkérdés és a 

nemzetté válás bemu-

tatása különböző for-

rások segítségével. 

(Pl. magyar állam-

nyelv, a zsidóság 

nyelvváltása, Lőv Li-

pót) 

− A polgári alkotmá-

nyosság programjának 

bemutatása politikai 

írások, országgyűlési 

felszólalások és ábrák 

alapján. 

− Széchenyi és Kossuth 

társadalmi hátterének, 

A reformkor fő 

kérdései 

− A magyar 

nyelv ügye és 

a nemzetté 

válás. 
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− A jobbágy-

kérdés: örök-

váltság, kár-

pótlás. 

− A polgári al-

kotmányosság 

kérdése. 

− Széchenyi és 

Kossuth prog-

ramja és vi-

tája. 

jelenése, 1844 tör-

vény a magyar ál-

lamnyelvről. 

 

Topográfia: Pest-

Buda. 

egyéniségének, állás-

pontjának és eredmé-

nyeinek összevetése. 

− A nemzeti kultúra és a 

kor politikai törekvé-

sei közötti kapcsola-

tok azonosítása példák 

alapján. 

− A reformkor legfőbb 

kulturális eredményei-

nek, alkotásainak azo-

nosítása különböző tí-

pusú források alapján. 

Javasolt tevékenységek: 

− Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről. 

− Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól. 

− Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar állás-

pontjáról a főbb vitakérdésekben. 

− A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi művek-

ben és más szöveges forrásokban. 

 

Témakör: A forradalom és a szabadságharc 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexi-

kák 

Fejlesztési feladatok 

A forradalom 

céljai és 

eredményei 

− Az európai 

forradalmi 

hullám és 

március 15. 

− Az első ma-

gyar polgári 

alkotmány: 

az áprilisi 

törvények. 

− A 

Batthyány-

kormány te-

vékenysége. 

Fogalmak: márciusi ifjak, 

sajtószabadság, cenzúra, áp-

rilisi törvények, népképvise-

leti országgyűlés, politikai 

nemzet, nemzetiség, hon-

védség, Függetlenségi nyi-

latkozat. 

 

Személyek: Petőfi Sándor, 

Batthyány Lajos, Görgei Ar-

túr, Bem József, Klapka 

György, Ferenc József, Ju-

lius Haynau.  

 

Kronológia: 1848. március 

15. a pesti forradalom, 

1848. április 11. az áprilisi 

törvények, 1848. szeptem-

ber 29. a pákozdi csata, 

1849. április–május a tava-

szi hadjárat, 1849. április 

14. a Függetlenségi nyilat-

kozat, 1849. május 21. Buda 

− A reformkori el-

képzeléseknek, 

a forradalom kö-

veteléseinek és 

az áprilisi törvé-

nyeknek az ösz-

szehasonlítása. 

− A forradalom 

eseményeinek 

felidézése forrá-

sok segítségé-

vel. 

− A szabadság-

harc néhány 

döntő csatájának 

bemutatása tér-

képek, beszámo-

lók alapján. 

− A szabadság-

harc néhány ki-

emelkedő sze-

A szabadság-

harc főbb 

eseményei és 

kiemelkedő 

szereplői 

− Harc a di-

nasztiával 

és a vele 

szövetkező 

nemzetisé-

gekkel. 

− A tavaszi 

hadjárat. 
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− A Függet-

lenségi nyi-

latkozat, kí-

sérlet az ön-

álló állam 

megteremté-

sére. 

− A szabad-

ságharc le-

verése és a 

megtorlás. 

visszavétele, 1849. augusz-

tus 13. a világosi fegyverle-

tétel, 1849. október 6. az 

aradi vértanúk és Batthyány 

kivégzése.  

 

Topográfia: Pákozd, Debre-

cen, Isaszeg, Világos, Ko-

márom, Arad. 

replőjének, il-

letve vértanújá-

nak bemutatása.  

− A nemzetiségek 

és a kisebbségek 

részvételének 

(pl. németek, 

szlávok, és zsi-

dók) bemutatása 

a szabadság-

harcban és az 

azt követő meg-

torlás során. 

− A forradalom és 

a szabadságharc 

eredményeinek 

értékelése. 

− A magyar forra-

dalom és sza-

badságharc el-

helyezése az eu-

rópai környezet-

ben. 

Javasolt tevékenységek: 

− A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen. 

− Vita a szabadságharc vereségének okairól. 

− Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről. 

− A forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, 

irodalmi szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése. 

− Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a szabadság-

harc nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből. 

 

Az évi két mélységelvű téma számára rendelkezésre álló órakeret az évfolyamon: 

6 óra. 

 

11-12. ÉVFOLYAM 
 

Az utolsó két év cél- és feladatrendszere 

 

A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási 

kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, hogy 

a középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános kompetenciáknak, 

amelyek hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony tájékozódásához és részvételéhez. 

Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, össze-

függések, jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a kerettanterv aján-

lása szerint 22 óra –, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények figyelembevételével szabá-

lyozhatnak.  

Az utolsó két év témakörei a 19. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot 

ölelik fel. Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gya-

korol a jelen társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a 
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problémaközpontú megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb 

feldolgozásra, komplexebb fejlesztésre adnak lehetőséget. 

A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a kö-

zépiskola befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, valamint 

hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus gondol-

kodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és 

autonóm tagjává váljék. 

Fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmények (Általános követelmények) 

Történelmi ismeretek 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség el-

érésére tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő idő-

szakban; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud formálni 

a kiegyezésről; 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb for-

dulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 20. 

század egészére gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség következmé-

nyeit; példákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország 

felbomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja mu-

tatni az ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kultu-

rális viszonyait, felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, 

példák segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni ellen-

állás formáit; 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb forduló-

pontjait, ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német meg-

szállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság szen-

vedését, a hadifoglyok embertelen sorsát; 

– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk 

politikai és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, be-

mutatni a gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek össze-

omlását; 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, 

az 1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben 

szemléli a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-

keleti régió helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi Magyaror-

szágot a globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét Tria-

nontól napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét; 

– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat 

hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös tekintet-

tel a visegrádi együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 
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A 11–12. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 186 óra. 

Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 12–16 óra. 

 

A tantárgyi témakörök áttekintő táblázata: 11-12. osztály 

 

Témakör Javasolt óraszám 

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 6 

A dualizmus kori Magyarország 15  

A nagy háború 14  

Az átalakulás évei 13  

A két világháború között 8  

A Horthy-korszak 12  

A második világháború 18  

A két világrendszer szembenállása 6 

Háborútól forradalomig 10  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 7  

A kádári diktatúra 7  

A kétpólusú világ és felbomlása 8  

A rendszerváltoztatás folyamata 8  

A világ a 21. században 6  

Magyarország a 21. században 10   

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 6  

Ismétlés, felkészülés az érettségire 22 

Évente két mélységelvű téma 16 (4+12) 

Összes óraszám: 186 

Megjegyzések: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. A táblázat teljes egé-

szében (kivéve az értelmező zárójelet) a NAT 2020-hoz készült vonatkozó kerettantervből szár-

mazik. Benne azonban az összes óraszám (mélységelvű témák nélkül) 176, mélységelvű témák-

kal pedig valójában 192 óra, nem pedig 186. 

A 11. osztályban évi 36 óra szolgál az intézmény saját döntése alapján tehetséggondozásra, 

készségfejlesztésre, versenyfelkészítésre, felzárkóztatásra, illetve 12. osztályban 32 óra szolgál 

az intézmény saját döntése alapján középszintű érettségi írásbelire és szóbelire való felkészí-

tésre. 

 

Óraszámok évfolyam szerinti bontásban: 11-12. osztály 

 

 11. osztály 12. osztály 

Történelem: tantárgyi témakörök óraszáma 92 84 

Történelem: további alapóraszám évente két mélységelvű téma 

szaktanár általi kialakításához 

4 12 

Történelem: bevezető és ismétlő, rendszerező órák száma - - 

Történelem: összes évi alapóraszám 96 96 

Történelem: szabadon felhasználható órakeret az intézmény saját 

döntése alapján tehetséggondozásra, készségfejlesztésre, illetve 

érettségi felkészítésre 

36 32 

Összes évi óraszám 132 128 

 

A 11. OSZTÁLY TANANYAGÁNAK TARTALMA 
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Témakör: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 

A szocializmus 

és a munkás-

mozgalom 

− Szocializmus: 

társadalmi 

egyenlőség és 

tulajdonviszo-

nyok. 

− A Kommunista 

kiáltvány. 

− Szakszervezetek 

és munkáspár-

tok. 

− Szociáldemok-

rácia és kommu-

nizmus. 

− Keresztényszo-

cializmus. 

Fogalmak: polgárhá-

ború, polgári állam, 

szakszervezet, társa-

dalombiztosítás, mo-

nopólium, szocializ-

mus, szociáldemokrá-

cia, kommunizmus, 

keresztényszocializ-

mus, 

proletárdiktatúra, osz-

tályharc, cionizmus, 

emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von Bis-

marck, Karl Marx. 

 

Kronológia: 1861–

1865 az amerikai pol-

gárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: Németor-

szág, Japán. 

− A nemzetál-

lam fogal-

mának ér-

telmezése 

politikai, 

gazdasági 

és kulturális 

szempon-

tokból.  

− A polgári 

állam fel-

adatkörei-

nek és ered-

ményeinek 

azonosítása. 

− A kommu-

nista, a szo-

ciáldemok-

rata és a ke-

resztényszo-

ciális esz-

mék azono-

sítása és 

összehason-

lítása. 

A polgári nem-

zetállam megte-

remtése (Német-

ország, Ameri-

kai Egyesült Ál-

lamok, Japán) 

− A nemzeti egy-

ség megterem-

tése (politika, 

gazdaság, kul-

túra). 

− Alkotmányosság 

és választójog. 

− Jogegyenlőség 

és emancipációs 

törekvések. 

− A polgári állam 

kiépítése. 

Javasolt tevékenységek: 

− Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és tár-

sadalmi hatásairól.  

− Táblázat  készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek, 

lehetőségeinek összevetéséről. 

− Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre. 

− Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egye-

sült Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen. 

 

Témakör: A dualizmus kora 

Javasolt óraszám: 15 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 
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A kiegyezés és 

a dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és 

okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar állam-

szervezet. 

− A pártrendszer, a 

választójog és a 

véderőviták. 

Fogalmak: emigráció, 

passzív ellenállás, ki-

egyezés, közös ügyek, 

közjogi kérdés, hús-

véti cikk, dualizmus, 

nyílt és titkos szava-

zás, Szabadelvű Párt, 

Függetlenségi Párt, 

Magyarországi Szoci-

áldemokrata Párt, né-

pességrobbanás, urba-

nizáció, kivándorlás, 

dzsentri, népoktatás, 

Millennium, asszimi-

láció, autonómia.  

 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 

Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle Sán-

dor, Tisza István, 

Semmelweis Ignác, 

Weiss Manfréd. 

 

Kronológia: 

1848/1867–1916 Fe-

renc József uralko-

dása, 1867 a kiegye-

zés, 1868 a horvát-

magyar kiegyezés, a 

nemzetiségi törvény, a 

népiskolai törvény, 

1873 Budapest egyesí-

tése, 1896 a Millen-

nium. 

 

Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar Mo-

narchia, Fiume. 

− A kiegyezés 

értékelése egy-

korú szempon-

tok szerint, il-

letve másfél 

évszázados 

történelmi táv-

lat nézőpontjá-

ból. 

− A dualizmus 

államszerveze-

tét bemutató 

ábra értelme-

zése. 

− A dualizmus 

kora kiemel-

kedő szereplői 

életútjának át-

tekintése, érté-

kelése. 

− A dualizmus 

kori nemzeti-

ségi kérdés 

elemzése szö-

veges források, 

adatsorok és 

etnikai térké-

pek segítségé-

vel. 

− A dualizmus 

kori társadalmi 

és gazdasági 

változások 

elemzése, érté-

kelése adatso-

rok, szöveges 

és képi forrá-

sok segítségé-

vel. 

− A dualizmus 

legkiemelke-

dőbb gazda-

sági és kulturá-

lis teljesítmé-

nyeinek azono-

sítása külön-

böző források-

ban. 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

kérdés, a ci-

gányság hely-

zete 

− A politikai nem-

zet koncepciója. 

− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi tör-

vény. 

− Asszimiláció és 

anyanyelvhaszná-

lat. 

− Autonómiatörek-

vések és irredenta 

mozgalmak. 

− Zsidó emancipá-

ció, a zsidóság 

részvétele a mo-

dernizációban, 

polgárosodás és a 

középosztály kér-

dése. 

− Cigányok/romák 

a dualizmus kori 

Magyarországon. 

Az ipari forra-

dalom Ma-

gyarországon 

− A gazdasági ki-

egyezés. 

− A vasútépítés. 

− Állami gazdaság-

politika. 

− Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar. 

− Modernizálódó 

ipar. 

Társadalom és 

életmód a dua-

lizmus korá-

ban 

− Demográfiai rob-

banás és urbani-

záció. 

− Kivándorlás Eu-

rópából és Ma-

gyarországról. 

− A földkérdés és a 

vidék. 
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− A nagyvárosi 

életforma: Buda-

pest a világváros. 

− Oktatás és kul-

túra. 

− Életmód és szóra-

kozás. 

− A zsidók és 

németek sze-

repe a polgáro-

sodásban. 

Javasolt tevékenységek: 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról. 

− Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról. 

− A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük  táblázatos összefog-

lalása. 

− A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, mauzóle-

umok közös megtekintése). 

− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól. 

− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista 

számára. 

− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és szociál-

demokrata szemszögből. 

− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra. 

 

Témakör: A nagy háború 

Javasolt óraszám: 14 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az első világ-

háború előz-

ményei 

− A gyarmato-

sítás okai és 

céljai. 

− Az imperia-

lizmus – a 

terjeszkedő 

tőke.  

− Nagyhatalmi 

érdekek és 

konfliktu-

sok. 

− Az Osztrák-

Magyar Mo-

narchia 

helyzete – 

balkáni 

konfliktu-

sok. 

Fogalmak: vil-

lámháború, front, 

állóháború, hátor-

szág, antant, köz-

ponti hatalmak, 

hadigazdaság, ha-

difogság. 

 

Személyek: II. 

Vilmos, II. Mik-

lós, IV. Károly. 

 

Kronológia: 

1914. június 28. a 

szarajevói me-

rénylet, 1914–

1918 az első vi-

lágháború. 

 

− A gyarmati terjesz-

kedést, valamint az 

első világháború 

előtti feszültségeket 

bemutató ábrák, tér-

képek és adatsorok 

elemzése, értelme-

zése. 

− Az első világhá-

ború  frontjainak 

azonosítása, bemuta-

tása térképeken. 

− Az első világháború 

jellegzetességeinek 

azonosítása  ábrá-

kon, adatsorokon, 

képi és szöveges for-

rásokban. 

− A front és a hátor-

szág körülményei, 

valamint a háború 

Az első világ-

háború 

− A világhá-

ború kitö-

rése. 
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− A hadviselő 

felek és a 

frontok. 

− Oroszország 

és a köz-

ponti hatal-

mak össze-

omlása. 

Topográfia: Brit 

Birodalom, Szara-

jevó, Doberdó, 

Románia, Szerbia, 

Olaszország. 

okozta szenvedések 

felidézése korabeli 

beszámolók, emlék-

iratok, naplók alap-

ján. 

− A háború kimenete-

lének értékelése a 

két hatalmi tömb 

erőviszonyainak és 

lehetőségeinek tük-

rében. 

− A nagy háború vi-

lágpolitikára gyako-

rolt hosszú távú kö-

vetkezményeinek 

felismerése. 

Az első világ-

háború jellem-

zői és hatása 

− Az állóhá-

ború és az 

anyagcsata. 

− A hadigaz-

daság és a 

háborús pro-

paganda. 

− A hagyomá-

nyos világ-

rend felbom-

lása. 

− A nők hely-

zetének 

megválto-

zása. 

Magyarország 

a világháború-

ban 

− Magyar 

frontok, 

nagy csaták.  

− Az antant 

ígéretei a 

Monarchia 

nemzetisé-

geinek. 

− Magyar hő-

sök a világ-

háborúban.  

− A hátország. 

− A magyar 

hadifoglyok 

sorsa. 

Javasolt tevékenységek: 

− A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját szer-

kesztésű ábrán. 

− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról. 

− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, 

“Új világ született” c. kiállítás). 

− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, 

egy-egy hős életének feltárása. 

− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények, 

jelenségek). 

− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, karika-

túrák gyűjtése és elemzése. 
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− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első világháború-

ból. 

 

Témakör: Az átalakulás évei 

Javasolt óraszám: 13 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Szocialista és 

nemzeti törekvé-

sek: a birodalmak 

bomlása 

 

− A történelmi 

monarchiák bu-

kása (Oroszor-

szág, Németor-

szág, Oszmán 

Birodalom). 

− Forradalom és 

kommunista ha-

talomátvétel 

Oroszországban. 

− Az újraszülető 

Lengyelország.  

− Az olasz fasiz-

mus. 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény nép-

irtás, egypártrend-

szer, Kommunisták 

Magyarországi 

Pártja (KMP), ta-

nácsköztársaság, vö-

rösterror, Lenin-

fiúk,  ellenforrada-

lom, fehér különít-

ményes megtorlások, 

“vörös térkép,” kis-

antant, jóvátétel, 

Népszövetség, ki-

sebbségvédelem, re-

vízió, Rongyos 

Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

Mussolini, Károlyi 

Mihály, Kun Béla, 

Horthy Miklós, Ap-

ponyi Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik hatalomát-

vétel, 1918. október 

31. forradalom Ma-

gyarországon, 1919. 

március – augusztus. 

a tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a tri-

anoni békediktátum. 

 

Topográfia: Kárpát-

alja, Felvidék, Délvi-

dék, Burgenland, 

− Közép-Európa 

első világhá-

ború előtti és 

utáni térképé-

nek összeha-

sonlítása, a te-

rületi változá-

sok azonosí-

tása és indok-

lása. 

− A bolsevik ha-

talomátvétel és 

a lenini prole-

tárdiktatúra 

működésének 

bemutatása és 

értékelése for-

rások alapján. 

− Magyarország 

megszállásá-

nak áttekintése 

térképek, szö-

veges források 

segítségével. 

− A Károlyi-idő-

szak kormány-

zati tevékeny-

ségének érté-

kelése. 

− A magyaror-

szági proletár-

diktatúra mű-

ködésének 

elemzése for-

rások alapján. 

− Az első világ-

háborút követő 

területi és etni-

kai változások 

áttekintése tér-

képen. 

Az Osztrák-Ma-

gyar Monarchia 

és a történelmi 

Magyarország 

szétesése 

− A Monarchia és 

a történelmi Ma-

gyarország 

bomlása. 

− A forradalmi át-

alakulás kísér-

lete és kudarca. 

− Cseh és román 

támadás, a fegy-

veres ellenállás 

kérdése. 

A tanácsköztársa-

ság és az ellen-

forradalom 

 

− A kommunista 

hatalomátvétel. 

− A proletárdikta-

túra és a vörös-

terror. 

− Az északi hadjá-

rat és a tanács-

köztársaság ve-

resége. 

− Az ellenforrada-

lom győzelme. 

A Párizs környéki 

békék  

 

− A nagyhatalmi 

érdekek érvé-

nyesítése: az új 

világrend kiala-

kítása.  
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− Az önrendelke-

zés elve és a ha-

talmi érdekek 

gyakorlata. 

− Jóvátétel, hadse-

reg-korlátozás, 

határváltozások. 

− A szétszabdalt 

közép-európai 

régió. 

Csehszlovákia, Jugo-

szlávia, Ausztria, tri-

anoni Magyarország. 

 

− A trianoni bé-

kediktátum 

okainak feltá-

rása. 

− A trianoni bé-

kediktátum ér-

tékelése a 

győztes hatal-

mak közép-eu-

rópai politiká-

jának tükré-

ben. 

− A trianoni bé-

kediktátum te-

rületi, népes-

ségi, gazdasági 

és katonai kö-

vetkezményei-

nek bemuta-

tása szöveges 

és képi forrá-

sok, ábrák és 

adatsorok se-

gítségével. 

− A trianoni ha-

tárok végigkö-

vetése, a határ-

megvonás 

konkrét okai-

nak feltárása. 

− A vesztes ha-

talmak területi 

veszteségeinek 

összehasonlí-

tása. 

A trianoni béke-

diktátum 

 

− A magyar ügy a 

békekonferen-

cián. 

− A magyar dele-

gáció érvei. 

− Az ezeréves 

Magyarország 

felosztása, a 

döntés tartalmi 

elemei. 

− Az önrendelke-

zési elv megsér-

tése 

− A békediktátum 

etnikai és gazda-

sági következ-

ményei. 

− Az ellenállás 

példái: székely 

hadosztály, Ba-

lassagyarmat, 

Sopron. 

Javasolt tevékenységek: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről. 

− Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. vörös-

terror, román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda). 

− Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt  területeknek az ezeréves magyar kultú-

rában betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, tudósok, 

épületek, művészeti alkotások, intézmények). 

− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és 

vizsgálata, elemzése. 

− A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása. 

 

Témakör: A két világháború között 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 
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Témák Altémák Fogalmak és adatok/Le-

xikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommu-

nista Szovjet-

unió 

− A totális 

diktatúra és 

a pártállam 

kiépítése. 

− A tervgaz-

daság és a 

kollektivizá-

lás. 

− A terror esz-

közei és ál-

dozatai. 

Fogalmak: totális állam, 

többpártrendszer, egy-

pártrendszer, személyi 

kultusz, koncepciós per, 

GULAG, holodomor, ál-

lamosítás, kollektivizá-

lás, kulák, tervgazdaság, 

piacgazdaság, New Deal, 

fasizmus, nemzetiszocia-

lizmus, fajelmélet, anti-

szemitizmus, Führer, SS, 

Anschluss. 

 

Személyek: Joszif V. 

Sztálin, Adolf Hitler. 

 

Kronológia: 1922 a 

Szovjetunió létrejötte, 

1929 a gazdasági világ-

válság kezdete, 1933 a 

náci hatalomátvétel, 1938 

az Anschluss, a mün-

cheni konferencia. 

 

Topográfia: Szovjetunió, 

Kolima-vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), 

Moszkva, Berlin. 

− A sztálini 

Szovjetunió 

működésének 

bemutatása és 

értelmezése 

szöveges, képi 

források, adat-

sorok, ábrák 

segítségével.  

− A világgazda-

sági válság és 

a rá adott vála-

szok bemuta-

tása. 

− A nemzetiszo-

cialista Német-

ország műkö-

désének bemu-

tatása és értel-

mezése szöve-

ges, képi forrá-

sok, adatsorok 

és  ábrák segít-

ségével. 

− A totális dikta-

túrák ideológi-

áinak és műkö-

désének össze-

hasonlítása, ér-

velés a totális 

diktatúrák el-

len. 

A Nyugat és 

a gazdasági 

világválság 

− A tőzsde, a 

hitelezés és 

a világke-

reskedelem 

összeom-

lása. 

− A munka-

nélküliség. 

− Állami be-

avatkozás a 

gazdaságba. 

A nemzetiszo-

cialista Né-

metország 

− A nemzeti-

szocialista 

ideológia és 

mozgalom. 

− A totális ál-

lam kiépí-

tése. 

− A terror esz-

közei. 

− Terjeszke-

dés a háború 

előtt. 

Javasolt tevékenységek: 

− Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror meg-

nyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek). 

− Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól. 

− Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a fo-

lyamatábra szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján. 

− Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GES-

TAPO, koncentrációs táborok stb.). 

− Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a né-

met választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az 

Egyesült Államokban 1929-1937 között). 

− A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és 

értelmezése. 
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Témakör: A Horthy-korszak 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Talpra állás 

Trianon után 

 

− A király nélküli 

alkotmányos ki-

rályság. 

− A korlátozott 

parlamentariz-

mus rendszere a 

konszolidáció 

szolgálatában. 

− A gazdaság 

szerkezetváltása 

az 1920-as 

években.  

− A klebelsbergi 

oktatás- és kul-

túrpolitika ered-

ményei. 

Fogalmak: kor-

mányzó, Egységes 

Párt, numerus 

clausus, pengő, Ma-

gyar Nemzeti Bank, 

Szent István-i ál-

lameszme, magyar 

népi mozgalom, 

nyilasok. 

 

Személyek: Bethlen 

István, Teleki Pál, 

Klebelsberg Kunó, 

Gömbös Gyula, 

Weiss Manfréd, 

Szent-Györgyi 

Albert. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

Bethlen miniszter-

elnöksége, 1938 az 

első bécsi döntés, 

1939 Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

− A magyar-

országi 

korlátozott 

parlamen-

tarizmus 

rendszeré-

nek értéke-

lése. 

− A korabeli 

politikai 

berendez-

kedés ösz-

szehasonlí-

tása más 

(közép-) 

európai or-

szágoké-

val. 

− A bethleni 

gazdasági 

konszoli-

dáció fo-

lyamatának 

és eredmé-

nyeinek át-

tekintése 

képek, áb-

rák és adat-

sorok alap-

ján. 

− A magyar-

országi po-

litikai 

irányzatok 

azonosítása 

szöveges 

források 

alapján. 

− Szöveges 

források 

olvasása és 

értelme-

zése a 

Horthy-

A 1930-as évek 

Magyaror-

szága 

− A válság és ha-

tása. 

− A belpolitika 

irányváltásai. 

− Életmód és tár-

sadalom.  

− A földkérdés. 

− Tudomány és 

művészet a két 

világháború kö-

zött. 

− A külpolitika 

irányai és lehe-

tőségei – a reví-

zió első eredmé-

nyei. 
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korszak 

főbb társa-

dalmi kér-

déseiről 

(pl. okta-

tás, társa-

dalmi mo-

bilitás, an-

tiszemitiz-

mus, föld-

kérdés). 

− A magyar 

külpolitika 

céljainak, 

lehetősége-

inek és a 

revízió 

eredmé-

nyeinek ér-

tékelése, 

elemzése 

térkép és 

statisztikai 

adatok 

alapján. 

Javasolt tevékenységek: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, 

Bethlen, Teleki). 

− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben. 

− A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása 

(pl. Csepeli Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.). 

− Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris 

rendszeréről. 

 

Témakör: A második világháború 

Javasolt óraszám: 18 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A tengelyhatal-

mak sikerei 

− Közép-Európa 

felosztása 

(Molotov-Rib-

bentrop pak-

tum): német 

és szovjet 

megszállás. 

− Nyugat-Eu-

rópa leroha-

nása. 

Fogalmak: Molotov–

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, szö-

vetségesek, totális há-

ború, kiugrási kísérlet, 

zsidótörvények, mun-

kaszolgálat, gettó, de-

portálás, koncentrá-

ciós tábor, haláltábor, 

népirtás, holokauszt, 

− A tengelyhatalmak 

1939 előtti terjesz-

kedésének végigkö-

vetése és értelme-

zése térkép alapján. 

− A második világhá-

ború főbb esemé-

nyeinek azonosítása 

térképeken. 
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− Német táma-

dás a Szovjet-

unió ellen. 

− Japán támadás 

az Egyesült 

Államok el-

len. 

partizán, Vörös Had-

sereg, jaltai konferen-

cia, háborús bűn, ma-

lenkij robot. 

 

Személyek: Franklin 

D. Roosevelt, Winston 

Churchill, Charles de 

Gaulle, Bárdossy 

László, Kállay Mik-

lós, Bajcsy-Zsilinszky 

Endre, Edmund Ve-

esenmayer, Szálasi 

Ferenc, Raoul Wallen-

berg, Salkaházi Sára, 

Apor Vilmos, Sztehlo 

Gábor, Richter Ge-

deon. 

 

Kronológia: 1938 az 

első zsidótörvény, 

1939 a második zsidó-

törvény, 1939–45 a 

második világháború, 

1939. szeptember 1. 

Lengyelország leroha-

nása, 1940 a második 

bécsi döntés, 1941. 

április Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a Szovjet-

unió megtámadása; 

1941. június 27. Ma-

gyarország deklarálja 

a hadiállapot beálltát, 

1941. december 7. 

Pearl Harbor bombá-

zása, 1941 a harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a Don-

nál, 1943. február a 

sztálingrádi csata 

vége, 1944. március 

19. Magyarország né-

met megszállása, 

1944. június 6. partra-

szállás Normandiában, 

− A második világhá-

ború jellegzetessé-

geinek bemuta-

tása  ábrák, adatso-

rok, képi és szöve-

ges források alap-

ján. 

− A magyar területi 

revízió megvalósu-

lásának bemutatása 

térképek, képek, 

szöveges források 

és adatsorok alap-

ján. 

− A magyar háborús 

szerepvállalás leg-

fontosabb esemé-

nyeinek és az or-

szág veszteségeinek 

bemutatása térképe-

ken, képi és szöve-

ges források segít-

ségével (pl. Don-

kanyar, Árpád-vo-

nal, tordai ütközet, 

Budapest ostroma). 

− A magyar szellemi 

és kulturális élet II. 

világháború idején 

bekövetkező vesz-

teségeinek  (híres 

magyar tudósok, 

művészek szárma-

zásuk vagy politikai 

nézeteik miatti 

emigrációja) értéke-

lése. 

− A holokauszt folya-

matának áttekintése 

képi források és 

szöveges visszaem-

lékezések feldolgo-

zásával. 

− A nyilas terror átte-

kintése források 

alapján. 

A szövetsége-

sek győzelme 

− A keleti és a 

nyugati front. 

− A csendes-

óceáni had-

színtér. 

Magyarország 

a második vi-

lágháborúban: 

mozgástér és 

kényszerpálya 

− A területi re-

vízió lépései. 

− A fegyveres 

semlegesség. 

− A Szovjetunió 

elleni háború. 

− A Don-ka-

nyar. 

− A német meg-

szállás és kö-

vetkezményei. 

A holokauszt − Az 

„Endlösung” 

programja, a 

Wannsee-i 

konferencia. 

− Koncentrációs 

és megsemmi-

sítő táborok. 

− Deportálások, 

kísérlet a zsi-

dóság és a ci-

gányság meg-

semmisítésére 

Európában. 

− A magyaror-

szági zsidótör-

vények.  

− A magyar ho-

lokauszt. 

− Felelősség és 

embermentés.  

A második vi-

lágháború jel-

lemzői 

− A villámhá-

ború és követ-

kezményei. 



Történelem 5-12. 

− Háborús bű-

nök és a pol-

gári lakosság 

elleni terror. 

− Az ellenállás 

formái. 

− A háború 

utáni számon-

kérések és a 

nürnbergi per. 

1944. október 15. a ki-

ugrási kísérlet, 1945. 

április a háború vége 

Magyarországon, 

1945. május 9. az eu-

rópai háború vége, 

1945. augusztus 6. 

atomtámadás Hiro-

sima ellen. 

 

Topográfia: Sztálin-

grád, Normandia, 

Pearl Harbor, Hiro-

sima, Észak-Erdély, 

Don-kanyar, Kame-

nyec Podolszk Árpád-

vonal, Auschwitz, Új-

vidék, Drezda, 

Szolyva. 

− A tömeges deportá-

lások és a szovjet 

megszállás  jellem-

zőinek és következ-

ményeinek áttekin-

tése képi és szöve-

ges források segít-

ségével. 

− A határon kívül re-

kedt magyarság má-

sodik világháború 

végi tragédiáinak 

bemutatása külön-

böző források alap-

ján. 

− Magyarország vi-

lágháborúbeli sor-

sának, szerepének 

és mozgásterének 

bemutatása, vala-

mint összehasonlí-

tása más közép-eu-

rópai országokéval. 

Az ország pusz-

tulása, depor-

tálások a GU-

LAG-ra 

− A kiugrási kí-

sérlet és a nyi-

las uralom. 

− A magyaror-

szági hadszín-

tér, Budapest 

ostroma. 

− Megszabadu-

lás és szovjet 

megszállás. 

− Az ország ki-

fosztása, szov-

jet deportálá-

sok és töme-

ges erőszak. 

− A határon túli 

magyarok jog-

fosztása, meg-

torlások (dél-

vidéki véreng-

zés, kárpátal-

jai deportálás, 

felvidéki jog-

fosztás). 

Javasolt tevékenységek: 

− A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) világhá-

ború kitörésében játszott szerepének megvitatása. 

− Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős 

csatájáról. 

− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

− A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése térké-

pen. 

− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második 

világháborúból. 

− Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy po-

litikai nézeteik miatt emigrációba kényszerültek. 

− Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján. 

− Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása. 
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− A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése. 

− A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása. 

− Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai tisztogatások-

ról források alapján. 

 

Témakör: A két világrendszer szembenállása 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

  Témák Altémák Fogalmak és adatok/Le-

xikák 

Fejlesztési felada-

tok 

A kétpólusú vi-

lág kialaku-

lása 

− Az ENSZ 

megalapítása. 

− A párizsi béke. 

− Kitelepítések 

és lakosságcse-

rék a háború 

után. 

− A szovjet-ame-

rikai szemben-

állás és a két 

érdekszféra ki-

alakulása. 

− A két világ-

rend jellemzői. 

− A két Német-

ország. 

Fogalmak: Egyesült Nem-

zetek Szervezete (ENSZ), 

kitelepítés, hidegháború, 

vasfüggöny, szuperhata-

lom, Kölcsönös Gazdasági 

Segítség Tanácsa (KGST), 

Észak-atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), Var-

sói Szerződés, kétpólusú 

világ, a berlini fal. 

 

Személyek: Kliment J. Vo-

rosilov, Harry S. Truman, 

Nyikita Sz. Hruscsov, 

John F. Kennedy, Ma-

hátma Gandhi, Mao Ce-

tung. 

Kronológia: 1945 az 

ENSZ létrejötte, 1947 a 

párizsi béke, a hideghá-

ború kezdete, India függet-

lenné válása, 1948 Izrael 

Állam megalapítása, 1949 

az NSZK és az NDK meg-

alakulása, kommunista 

fordulat Kínában, 1955 a 

Varsói Szerződés létreho-

zása. 

 

Topográfia: Berlin, Né-

metországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), Né-

met Demokratikus Köztár-

saság (NDK), Közel-Kelet, 

Izrael Észak- és Dél-Ko-

rea, Vietnam, Kuba, Afga-

nisztán.  

− A második vi-

lágháború 

után kialakult 

világrend át-

tekintése. 

− A gyarmati 

rendszer fel-

bomlása főbb 

állomásainak 

felidézése.  

− A két német 

állam létre-

jötte folyama-

tának és kö-

vetkezménye-

inek bemuta-

tása.  

− Az arab-izra-

eli konfliktus 

főbb okainak 

és jellemzői-

nek feltárása. 

− A nyugati és a 

keleti blokk 

gazdasági, 

társadalmi és 

politikai rend-

szerének ösz-

szehasonlí-

tása. 

A hidegháború 

 

− A szuperhatal-

mak versen-

gése: fegyver-

kezés, űrprog-

ram, propa-

ganda. 

− A szembenál-

lás és enyhülés 

hullámai. 

− Hidegháborús 

konfliktusok 

(Korea, Szuez, 

Kuba, Viet-

nam, Afga-

nisztán). 

A gyarmatok 

felszabadulása 

− India függet-

lenné válása. 

− Kommunista 

fordulat Kíná-

ban. 

− A gyarmatbi-

rodalmak fel-

bomlása. 
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− Izrael megala-

pítása. 

Javasolt tevékenységek: 

− Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről. 

− A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása. 

− Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, Vi-

etnam). 

− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, kultu-

rális forradalom). 

− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról. 

 

Témakör: Emelt szintű (tagozatos) anyag 

Javasolt óraszám: 36 óra 

Fejlesztési feladatok 

− Tehetséggondozás, készségfejlesztés, versenyeztetés. 

− Felzárkóztatás, a történelemtanulás módszertanának, a tanítás tanulása technikáinak át-

adása. 

 

Az évi két mélységelvű téma számára rendelkezésre álló órakeret az évfolyamon: 

4 óra. 

 

A 12. OSZTÁLY TANANYAGÁNAK TARTALMA 
 

Témakör: Háborútól forradalomig 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

  Témák Altémák Fogalmak és adatok/Le-

xikák 

Fejlesztési feladatok 

Az átmenet 

évei Magyar-

országon 

− A háború 

utáni újra-

kezdés: a 

kommunisták 

térnyerése és 

az újjáépítés. 

− A történelmi 

berendezke-

dés felszá-

molása: föld-

osztás, nép-

bíróságok, 

köztársaság. 

− A korlátozott 

többpártrend-

szer: válasz-

tások 1945, 

1947. 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, földosz-

tás, államosítás, forint, 

Magyar Kommunista 

Párt, Független Kisgaz-

dapárt, szalámitaktika, 

Magyar Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, Ál-

lamvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

beszolgáltatás, aranycsa-

pat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 

Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, 

Rajk László, Sulyok De-

zső, Slachta Margit. 

 

− Magyarország 

szovjetizálása 

főbb jellemzői-

nek bemutatása. 

− A korlátozott 

magyar parla-

mentarizmus és 

az egypárti dik-

tatúra összeha-

sonlítása. 

− A demokrácia 

felszámolása so-

rán alkalmazott 

eszközök azono-

sítása konkrét 

példákkal alátá-

masztva. 

− Annak felisme-

rése, hogy Ma-

gyarország 
A szovjetizá-

lás Magyar-

országon 

− Az egypárti 

diktatúra ki-

építése. 
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− Államosítás 

és kollektivi-

zálás. 

− Koncepciós 

perek, egy-

házüldözés. 

− A keleti 

blokk. 

Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás 

Magyarországon, föld-

osztás, 1947 kékcédulás 

választások, 1948 MDP 

megalakulása, 1948–

1956 a Rákosi-diktatúra, 

1949 kommunista alkot-

mány. 

 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

szovjet megszál-

lása miként ha-

tározta meg az 

ország sorsát. 

− A kommunista 

diktatúra sajá-

tosságainak be-

mutatása a Rá-

kosi-rendszer 

példáján. 

− A diktatúra kul-

turális jellemző-

inek felismerése 

képeken, művé-

szeti alkotáso-

kon. 

− A társadalom 

fölött gyakorolt 

totális kontroll 

eszközeinek 

azonosítása kü-

lönböző forrá-

sok segítségé-

vel. 

A Rákosi-dik-

tatúra 

− Az erőltetett 

iparosítás. 

− A pártállam. 

− A terror. 

− A diktatúra 

hatása a min-

dennapi 

életre. 

Javasolt tevékenységek: 

− Választási plakátok gyűjtése és értelmezése. 

− A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény értelmezésé-

vel. 

− Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről. 

− Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük kirajzo-

lódó korkép értékelése. 

− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi 

időszakból. 

− Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása. 

− A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

− Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba. 

− Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi Má-

tyás, Gerő Ernő, Péter Gábor, Rajk László). 

− Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése. 

− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

− Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről. 

 

Témakör: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

Javasolt óraszám: 7 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

  Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 
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A forradalom − A forradalom 

okai és köz-

vetlen előz-

ményei. 

− A forradalom 

céljai. 

− Békés tünte-

tésből fegyve-

res felkelés – 

október 23. 

− A nemzet for-

radalma (For-

radalmi Bi-

zottságok, 

Munkástaná-

csok, nemzeti 

összefogás). 

Fogalmak: ME-

FESZ, pesti srácok, 

Molotov-koktél, 

munkástanács, sortü-

zek.  

 

Személyek: Gerő 

Ernő, Maléter Pál, 

Nagy Imre, Iván Ko-

vács László, Pong-

rátz Gergely, Kádár 

János. 

 

Kronológia: 1956. 

október 23. a forra-

dalom kitörése, 

1956. október 25. a 

Kossuth téri sortűz, 

1956. november 4. a 

szovjet támadás. 

 

Topográfia: Kossuth 

tér és Corvin köz 

(Budapest), Moson-

magyaróvár, Salgó-

tarján. 

− Az 1956-os 

magyar for-

radalom és 

szabadság-

harc okai-

nak és főbb 

forduló-

pontjai-nak 

bemutatása. 

− 1956 szim-

bólumainak 

értelme-

zése. 

− Az 1956-os 

magyar for-

radalom és 

szabadság-

harc nem-

zetközi ösz-

szefüggése-

inek bemu-

tatása. 

− A forrada-

lom és sza-

badságharc 

értékelése. 

A nemzet szabad-

ságharca 

− Szabadság-

harc a fővá-

rosban és vi-

déken. 

− A fegyveres 

ellenállás hő-

sei. 

− Út a győzele-

mig és a kor-

mánypolitika 

változásai. 

− A szabadság-

harc nemzet-

közi háttere és 

visszhangja a 

nagyvilágban. 

− Szovjet inter-

venció: a sza-

badságharc 

utóvédharcai 

és leverése. 

Javasolt tevékenységek: 

– Korabeli dokumentumok elemzése. 

– A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek 

megtekintése és értelmezése. 

– Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata. 

– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és mártírjai-

ról. 

– A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

 

Témakör: A kádári diktatúra 

Javasolt óraszám: 7 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 
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Részletes követelmények 

  Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Javasolt tevékenysé-

gek 

A pártállami 

diktatúra és mű-

ködése 

− A megtorlások 

időszaka, formái 

és áldozatai. 

− A pártállam és 

szervezetei. 

− Az erőszakos té-

eszesítés – a me-

zőgazdaság szo-

cialista átszerve-

zése. 

− Hamis társa-

dalmi béke – a 

kádári alku. 

− Az elnyomás 

változó formái. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista Mun-

káspárt (MSZMP), 

munkásőrség, 

Kommunista Ifjú-

sági Szövetség 

(KISZ), úttörő, ter-

melőszövetkezet, 

háztáji, III/III. ügy-

osztály, tervgazda-

ság, új gazdasági 

mechanizmus, hi-

ánygazdaság, ma-

szek, gulyáskom-

munizmus, „három 

T”. 

 

Kronológia: 1956–

1989 a Kádár-rend-

szer, 1958 Nagy 

Imre és társainak 

kivégzése, 1968 az 

új gazdasági 

mechanizmus be-

vezetése. 

– A megtorlás 

mértékének és 

jellegének vizs-

gálata. 

– A „kádári alku” 

fogalmának ér-

telmezése. 

– Az elnyomás 

formáinak be-

mutatása a Ká-

dár-rendszer 

időszakában. 

– A téeszesítés 

eszközeinek 

összehasonlítása 

a Rákosi-dikta-

túra időszaká-

val. 

– A gazdaság, tár-

sadalom és élet-

mód főbb jel-

lemzőinek be-

mutatása a Ká-

dár-rendszer 

idején. 

– A kultúrpolitika 

jellemzőinek ér-

telmezése, mód-

szereinek bemu-

tatása. 

Gazdaság, tár-

sadalom, élet-

mód 

− A tervgazdaság 

és a KGST. 

− A gazdasági re-

form és a máso-

dik gazdaság. 

− A „gulyáskom-

munizmus”. 

− Népesedési fo-

lyamatok. 

− Kultúrpolitika, 

korlátozott nyil-

vánosság. 

Javasolt tevékenységek: 

– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről. 

– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép értéke-

lése. 

– Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári 

diktatúra időszakából. 

 

Témakör: A kétpólusú világ és felbomlása 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Nyugat a 

20. század 

második felé-

ben 

− A Nyugat gazda-

sági eredményei 

és a jóléti állam. 

Fogalmak: jóléti 

állam, prágai ta-

vasz, Szolidaritás.  

 

– A fogyasztói 

társadalom és 

a jóléti állam 

jellemzőinek 
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− Emancipáció, sze-

kularizáció, indi-

vidualizáció. 

− Az 1968-as moz-

galmak és a pop-

kultúra. 

Személyek: Nico-

lae Ceauşescu, 

Mihail Sz. Gorba-

csov, Lech 

Wałȩsa, VI. Pál, 

II. János Pál, Ro-

nald Reagan, Hel-

muth Kohl. 

 

Kronológia: 1975 

a helsinki értekez-

let, 1989 a berlini 

fal lebontása, 

rendszerváltozta-

tás Közép-Euró-

pában, 1991 a 

Szovjetunió fel-

bomlása, 1991–95 

a délszláv háború. 

 

Topográfia: Szlo-

vákia, Ukrajna. 

és problémái-

nak felidézése. 

– A társadalom, 

a demográfia 

és az életmód 

jellegzetessé-

geinek bemu-

tatása a nyu-

gati világban. 

– A tömegkul-

túra jelenségei-

nek bemuta-

tása konkrét 

példák alapján. 

– A kétpólusú 

világ megszű-

néséhez vezető 

okok felidé-

zése. 

– A közép-euró-

pai ellenzéki 

mozgalmak je-

lentőségének 

bemutatása. 

– A délszláv há-

ború okainak 

feltárása. 

– A közép-euró-

pai régió álla-

mai változásá-

nak nyomon 

követése térké-

pen. 

A szocializ-

mus válsága 

és megrendü-

lése 

− Az olajválság és 

hatásai a tőkés, il-

letve szocialista 

országokra. 

− A kis hideghá-

ború. 

− A katonai egyen-

súly felborulása: a 

Szovjetunió gaz-

dasági kimerülése. 

− Az ellenzék meg-

szerveződése a 

szocialista orszá-

gokban. 

A kétpólusú 

világ megszű-

nése 

− Németország újra-

egyesítése – a ma-

gyar szerepválla-

lás. 

− A Szovjetunió fel-

bomlása. 

− A kommunista 

diktatúrák bukása 

Közép-Európában. 

− Jugoszlávia fel-

bomlása, a dél-

szláv háború. 

Javasolt tevékenységek: 

– Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel. 

– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. Párhuza-

mosságok keresése. 

 

Témakör: A rendszerváltoztatás folyamata 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

  Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 

A Kádár-rend-

szer végnapjai 

− Az adósságválság 

kialakulása és kö-

vetkezményei. 

Fogalmak: adósság-

spirál, Magyar De-

mokrata Fórum 

− A szocializ-

mus válsá-



Történelem 5-12. 

− Az állampárt vál-

sága: reformkom-

munisták és a ke-

ményvonalasok. 

− Az ellenzék meg-

szerveződése 

− Az 1989-es év 

főbb politikai ese-

ményei, a tárgyalá-

sos forradalom; al-

kotmánymódosí-

tás. 

− A harmadik Ma-

gyar Köztársaság 

kikiáltása. 

(MDF), Szabad De-

mokraták Szövetsége 

(SZDSZ), Magyar 

Szocialista Párt 

(MSZP), Fiatal De-

mokraták Szövetsége 

(Fidesz), Keresztény-

demokrata Néppárt 

(KDNP), Nemzeti 

Kerekasztal, rend-

szerváltoztatás, vi-

segrádi együttműkö-

dés, privatizáció, kár-

pótlás, jogállam, Al-

kotmánybíróság, sar-

kalatos törvények, 

népszavazás. 

 

Személyek: Pozsgay 

Imre, Németh Mik-

lós, Horn Gyula, An-

tall József, Göncz 

Árpád, Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 

1989–1990 a rend-

szerváltoztatás, 1990 

az első szabad vá-

lasztások, 1991 a 

szovjet csapatok ki-

vonulása Magyaror-

szágról. 

gának elem-

zése (külső 

és belső té-

nyezők fel-

tárása) Ma-

gyarorszá-

gon. 

− A magyar-

országi 

rendszervál-

toztatás 

főbb állo-

másainak 

felidézése. 

− A gazdasági 

rendszervál-

toztatás leg-

fontosabb 

kérdéseinek 

áttekintése 

és értéke-

lése. 

− A gazdaság 

és a társada-

lom átalaku-

lása főbb 

tendenciái-

nak megfi-

gyelése gra-

fikonok és 

adatsorok 

alapján. 

− A kádári 

diktatúra és 

az új de-

mokratikus 

rendszer 

összehason-

lítása. 

 

A rendszervál-

toztatás 

−  Az új pártok – kü-

lönböző ideoló-

giák. 

− Az 1990. évi par-

lamenti és önkor-

mányzati válasz-

tás. 

− Az Antall-kor-

mány megalaku-

lása. 

− A rendszerváltoz-

tatás ellentmondá-

sai: alkuk és 

kompromisszumok 

(az elmaradt elszá-

moltatás). 

A piacgazda-

ság kiépülése 

− A privatizáció – 

vesztesek és nyer-

tesek. 

− A piacgazdaság ki-

építése – a külföldi 

tőke szerepe. 

− A külkereskede-

lem átalakulása. 

− Gazdasági szerke-

zetváltás. 

Javasolt tevékenységek: 

– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése. 

– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről. 

– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán. 

– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról. 

 

Témakör: A világ a 21. században 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 
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Részletes követelmények 

  Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az átalakuló vi-

lág 

A világgazdaság 

hagyományos 

centrumai: az 

Amerikai Egye-

sült Államok és 

szövetségesei. 

A világpolitika és 

világgazdaság új 

súlypontjai: 

Oroszország, 

Kína. 

Óriásvállalatok a 

globális térben. 

Fogalmak: mo-

dern kori migrá-

ció, multikultura-

lizmus, párhuza-

mos társadalom, 

népességrobbanás, 

iszlamizmus , ter-

rorizmus, globali-

záció.  

 

– A világgazdaság részt-

vevőinek elhelyezése a 

globális térben. 

– A transznacionális vál-

lalatok működésének 

bemutatása konkrét pél-

dák alapján. 

– A globalizáció előnyei-

nek és hátrányainak, va-

lamint kockázatainak 

összevetése. 

– A többpólusú világ főbb 

jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 

népességfogyás problé-

máinak áttekintése. 

– A migráció okainak fel-

tárása (a gazdasági be-

vándorlás és a mene-

kültkérdés esetében). 

– Válsággócok azonosí-

tása térkép segítségével 

(pl. Közel-Kelet, Uk-

rajna). 

A globális világ Demográfiai vál-

tozások, népmoz-

gások. 

Az iszlamizmus 

térhódítása. 

A kereszténység 

helyzete a globa-

lizálódó világban. 

Válsággócok, he-

lyi konfliktusok 

és terrorizmus. 

Globalizáció és 

kultúra. 

A hagyományos 

és új identitások – 

értékek és érték-

válság. 

Demokratikus 

közbeszéd és po-

litikai korrektség. 

  

Javasolt tevékenységek: 

– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 
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Témakör: Magyarország a 21. században 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A demokrá-

cia működése 

Magyaror-

szágon 

− Az Alaptörvény. 

− A hatalmi ágak 

és intézményeik, 

önkormányzati 

rendszer. 

− A választási 

rendszer. 

Fogalmak: közve-

tett és közvetlen 

demokrácia, in-

tegráció, euró, 

Európai Unió, Eu-

rópai Tanács, Eu-

rópai Unió Taná-

csa, Európai Par-

lament, Európai 

Bizottság, schen-

geni egyezmény. 

 

Személyek: Ma-

gyarország mi-

niszterelnökei a 

rendszerváltozta-

tás óta (a legalább 

négy évig hivatal-

ban lévő kor-

mányfők). 

 

Kronológia: 1957 

a római szerző-

dés, 1992 a 

maastrichti szer-

ződés, 1999 Ma-

gyarország belép 

a NATO-ba, 2004 

Magyarország be-

lép az Európai 

Unióba, 2012 az 

Alaptörvény be-

vezetése. 

Topográfia: 

Brüsszel. 

− Az Alap-

törvény 

fontosabb 

pontjainak 

felidézése. 

− A rendszer-

változtatás 

óta eltelt 

időszak 

főbb ese-

ményeinek 

azonosítása 

különböző 

források 

alapján. 

− A rendszer-

változtatás 

óta parla-

mentbe ju-

tott fonto-

sabb pártok 

politikai 

profiljának 

és céljainak 

áttekintése. 

− Magyaror-

szág nyu-

gati integ-

rációjának 

bemutatása 

a NATO és 

az Európai 

Unió mű-

ködésének 

ismereté-

ben. 

− Eltérő ál-

láspontok 

bemutatása 

az Európai 

Unió mű-

ködésének 

A magyar 

bel- és külpo-

litika főbb 

jellemzői 

− A rendszervál-

toztatás óta eltelt 

időszak főbb for-

dulópontjai. 

− Magyarország a 

NATO-ban. 

− Közép-európai 

együttműködés: 

a visegrádi né-

gyek. 

Magyaror-

szág és az 

Európai Unió 

− Az európai in-

tegráció főbb ál-

lomásai: mélyí-

tés és bővítés. 

− Az Európai Unió 

főbb szervei és 

működésük. 

− Magyarország 

csatlakozásának 

folyamata. 

− Az együttműkö-

dés eredményei 

és nehézségei. 

− Nemzetek Euró-

pája vagy föde-

ratív Európa? 
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értékelésé-

ről és jövő-

jéről. 

− Érvelés a 

közép-eu-

rópai 

együttmű-

ködés mel-

lett. 

Javasolt tevékenységek: 

– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / 

Corpus Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése kü-

lönböző nyomtatott és internetes források segítségével. 

– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben. 

 

Témakör: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Ismeretek és fejlesztési feladatok: 

Részletes követelmények 

  Témák Altémák Fogalmak és ada-

tok/Lexikák 

Fejlesztési felada-

tok 

A határon túli 

magyarok 

− A politikai rendsze-

rek változásai és ha-

tásaik a magyar ki-

sebbség helyzetére. 

− Demográfiai jellem-

zők és folyamatok. 

− Az asszimilációs po-

litika megnyilvánu-

lásai. 

− Autonómia és ki-

sebbségi jogok kér-

dése. 

− Anyanyelvű oktatás 

és kultúra. 

− Magyarok a nagyvi-

lágban – a szórvány-

magyarság. 

Fogalmak: kitelepí-

tés, Beneš-dekrétum, 

lakosságcsere, falu-

rombolás, kettős ál-

lampolgárság, diszk-

rimináció,. 

 

Személyek: Ester-

házy János, Márton 

Áron, Tőkés László. 

 

Kronológia: 1944–

1945 magyarellenes 

atrocitások, 1990 fe-

kete március. 

 

Topográfia: Csúrog, 

Jarek, Duna-delta, 

Marosvásárhely, 

Székelyföld. 

− A határon 

túli ma-

gyar nem-

zeti közös-

ségek küz-

delmeinek 

áttekintése 

Trianontól 

napjain-

kig. 

− A kisebb-

ségben élő 

magyarság 

egy ki-

emelkedő 

személyi-

ségének 

bemuta-

tása. 

− A magyar-

országi né-

metek ki-

telepítésé-

nek felidé-

zése forrá-

sok alap-

ján. 

A magyaror-

szági nemzeti-

ségek, a ma-

gyarországi 

cigányság 

− A politikai rendsze-

rek változásai és ha-

tásaik a nemzetisé-

gek helyzetére. 

− A cigányok/romák 

20–21. századi törté-

nete. 

− Demográfiai jellem-

zők és folyamatok. 

− Kulturális autonómia 

és kisebbségi jogok a 
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mai Magyarorszá-

gon. 

− Anyanyelvű oktatás 

és kultúra. 

− A magyar-

országi ro-

mák hely-

zetének, 

problémái-

nak bemu-

tatása nap-

jainkban. 

Javasolt tevékenységek: 

– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság lét-

számadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések levonása 

az adatokból. 

– Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének in-

tézményeiről a 21. században. 

 

Témakör: Ismétlés, felkészülés az érettségire 

Javasolt óraszám: 22 óra 

Fejlesztési feladatok 

− Tehetséggondozás, készségfejlesztés, versenyeztetés. 

− Felkészítés a középszintű írásbeli és szóbeli érettségire 

 

Témakör: Szabadon felhasználható órakeret (emelt szintű, tagozatos anyag) 

Javasolt óraszám: 32 óra 

Fejlesztési feladatok 

− Tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

− Felkészítés a középszintű és emelt szintű írásbeli és szóbeli érettségire 

 

Az évi két mélységelvű téma számára rendelkezésre álló órakeret az évfolyamon: 

12 óra. 


