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Történelem és Állampolgári ismeretek 

Hon és Népismeret 

5–8. évfolyam 

 

Célok és feladatok 

A történelem – mint múltismeret – a társadalom kollektív memóriájaként az 

emberi azonosságtudat egyik alapja. A nemzeti; az európai és az egyetemes 

emberi identitást formálja, erősíti. A történelemből ugyanakkor az is kitűnik, hogy 

az egyes népek, nemzetek kölcsönösen egymásra vannak utalva. A kölcsönös 

függőség megértése átfogó világtörténelmi látásmódot, a különbségek tudomásul 

vétele a kultúrák sajátos értékeinek és érdekeinek megismerését és tiszteletben 

tartását kívánja. 

A történelem tantárgy céljai, feladata: 

Elsősorban a történelmi szemlélet fejlesztése. Annak tudatosítása, hogy a 

széles értelemben vett emberi műveltség minden eleme felhalmozási folyamat 

eredménye. A történelem és állampolgári ismeretek tantárgy célja ebből 

következően az, hogy megértesse a folyamatosság és a változás-változtatás 

történelmi szerepét, és ezen keresztül mutassa meg, hogy minden nemzedéknek 

megvan a maga felelőssége a történelem alakításában. Mindez a jelen 

ellentmondásos folyamataiban való eligazodást is szolgálja. 

Az általános iskolai munkának a múltat élményszerűen megjelenítő 

történetek tanításán kell alapulnia. A 10–12 éveseket általában a konkrét 

gondolkodás jellemzi. Az 5–6. évfolyamos tanulók a történelmi tényeket, 

fogalmakat, összefüggéseket a megelevenített eseményekből és jelenségekből – a 

történetekből – kiindulva érthetik meg a legkönnyebben. A történet a múlt színes, 

sodró valóságának szintézise, amely az elmúlt korokat átélhetővé, érzékelhetővé, 

szemlélhetővé teszi. Ezt a képszerűen megjelenített múltat már az 5–6. 

évfolyamokon is elemzés tárgyává kell tenni, le kell vonni a megfelelő 

következtetéseket, általánosításokat, és azokat bele kell helyezni a történelmi 

ismeretek rendszerébe. A történettanítás tehát nem helyettesíti, csupán 

megalapozza a történelemtanítást. 
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A 7–8. évfolyamok történelemtanítása – a korábbi évfolyamok eredményeire 

támaszkodva – a múlt valóságát összetettebben, teljesebben, az általánosítás 

magasabb szintjén, sokoldalúbb történelmi összefüggésekbe ágyazva dolgozza fel. 

Ezeken az évfolyamokon a történelmet már nemcsak a jellemző életképek 

bemutatásával, hanem a kiemelkedő események fonalára fűzve, történetileg 

tanítjuk. Alkalmazkodva az adott fejlődési szinthez a képszerű megjelenítésre – a 

történettanításra – azonban ekkor is szükség van. Mindezek együtt alkalmassá 

tehetik a tanulókat arra, hogy a történelem megismerésének, elemzésének 

alapvető módszereit elsajátítsák. 

A tanulóknak arra is szükségük van, hogy a múlt ismerete mellett megértsék 

saját korukat. Az állampolgári ismeretek tanításának célja, hogy a diákok el 

tudjanak igazodni a jelen bonyolult közéletében, értsék a jogilag szabályozott 

demokratikus viszonyok rendszerét, működését. Így a tantárgy tanítása alapot ad 

a demokratikus közéletben való tudatos részvételhez.  

A tantárgy tanulása során a tanulók megismerkednek a hagyományos 

paraszti kultúrával és értékrenddel, megfigyelik és megismerik a természet 

közelben élő a természetet tisztelő, és felhasználó ember életét, legfontosabb 

szokásait.  

A hagyományismeret tanításának célja, feladata: 

A hagyományos paraszti kultúra és értékrend megismertetése. A 

természetközelben élő, a természetet tisztelő, azt felhasználó és nem kihasználó 

paraszti életmód értékeinek bemutatása. A hazaszeretet megerősítése. Olyan 

egészséges identitástudat kialakítása, amely a pátosz és túlzó romantika nélkül 

tanítja meg nemzeti örökségünket megbecsülni, szeretni és tisztelni. Saját 

kultúránk megismerése mellett először a közvetlen környezetben, majd a tágabb 

hazában élő más hagyományú kisebbségek, nemzetiségek kultúrájának, 

tiszteletének megtanítása.  Ösztönzés a szülőföld cselekvő felfedezésére, 

felkészítés a magyar kultúra egyre tágabb és egyre mélyebb megismerésére. 

Általános kép kialakítása a hagyományos paraszti kultúra rendjéről és 

szokásairól. Az érdeklődés felkeltése a „hétköznapi történelem”, a néprajz, a 

művészettörténet, a népköltészet iránt. A hagyományos családi formák, a 

természet ismeretéhez alkalmazkodó munkarend, a paraszti erkölcs- és értékrend 

megismertetésén keresztül olyan biztos háttér nyújtása, amely segít eligazodni a 
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világban, amely megvéd a fogyasztói társadalom szélsőséges megnyilvánulásaitól 

és az értékválságtól. 

Fejlesztési követelmények 

 A történelem és állampolgári ismeretek tantárgy fontos szerepet játszik az 

ismeretszerzési és -feldolgozási képességek kialakításában és fejlesztésében. 

 Szükséges, hogy a tanulók ismereteket szerezzenek saját emberi-társadalmi 

környezetükből, történetekből, képekből, a tömegkommunikációs eszközökből, 

egyszerű statisztikai adatokból, grafikonokból, diagramokból, tárgyi és 

szöveges forrásokból és más ismerethordozókból. 

 Fontos, hogy ezeket az ismereteket egyre önállóbban és egyre kritikusabban 

értelmezzék, s belőlük következtetéseket tudjanak levonni.  

 Váljanak képesé a tanulók a közös munkára, saját tudásuk másokkal való 

megosztására, munkájuk értékelésére. A tananyag segítségével fejlődjön 

problémamegoldó képességük is. 

 A tananyag-feldolgozás folyamatában a diákok sajátítsák el a sokoldalú 

információgyűjtés és -felhasználás képességét, a legfontosabb kézikönyvek, 

lexikonok, atlaszok használatát. 

 Legyenek képesek a legfontosabb történelmi fogalmak és kifejezések 

készségszintű alkalmazására. 

 A különböző információk feldolgozása során legyenek képesek különbséget 

tenni tények és vélemények között, tanulják meg az információt kritikusan 

szemlélni, a történelmi-társadalmi jelenségek összefüggéseit megkeresni, e 

jelenségeket összehasonlítani. 

 Konkrét ismeretekhez kapcsolódóan ismerjék fel a folyamatosság és a 

változások szerepét a történelmi, társadalmi folyamatokban, tudatosítsák, 

hogy a folyamatosságnak, az értékek megőrzésének nagy szerepe van a 

társadalom életében. 

 A tananyag feldolgozása során ismerjék meg azokat az alapvető elemzési, 

értelmezési szempontokat, módszereket, amelyek segítségével képesek lesznek 

kialakítani véleményüket személyekről, helyzetekről, eseményekről, 

intézményekről. Ennek alapján véleményüket egyre árnyaltabban tudják 

megindokolni.  
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 A történelemtanításnak-tanulásnak a tanulók szóbeli és írásos 

kifejezőképességének fejlesztésében is jelentős szerepe van. A tanulók 

szerezzenek gyakorlatot események elbeszélésében, különféle szövegek 

reprodukálásában. 

 Tanuljanak meg írásban válaszolni szóbeli és írásbeli kérdésekre, vázlatot, 

felelettervet írni, jegyzetelni. 

 Legyenek képesek rövid beszámolót, kiselőadást tartani egy-egy témáról 

különböző információk alapján. 

 Sajátítsák el a kulturált vita technikáit és szabályait. 

 Véleményüket lényegre törően és érvekkel alátámasztva fejtsék ki. Ugyanakkor 

legyenek képesek a másik fél véleményét is pontosan megérteni és figyelembe 

venni hozzászólásaikban. 

 A történelemi események időben és térben játszódnak, hatékony történelmi 

tudat nem alakulhat ki időbeli és térbeli tájékozódási képesség nélkül. Ennek 

gyakorlására ezért mind a négy évben folyamatosan szükség van. Az évszámok 

segítségével történő tájékozódó képesség fejlesztése mellett a tanulóknak el kell 

sajátítaniuk az idő tagolásának módszerét. 

 A tanulóknak az eseményeket térben is el kell tudni helyezniük. Gyakorlatot 

kell szerezniük különböző méretarányú térképek olvasásában és annak 

megítélésében, hogy a földrajzi környezet hogyan hat egy-egy ország, térség 

fejlődésére. 

 A bemutatott példák, a tevékenységek és az olvasmányélmények alapján 

váljanak világossá a természeti környezet, a gazdálkodás, a társadalom, a 

tárgyi és a szellemi kultúra kölcsönhatásai és összefüggései. 

 A 6. Évfolyam végére váljon egyértelművé, hogy a tanult, megismert tárgyak, 

jelenségek is változnak az időben, ugyanakkor a népművészeti alkotásoknak 

tájankénti eltérései vannak. Tudatosodjon, hogy másképpen éltek az emberek 

az egyes történelmi korokban és az egyes földrajzi tájakon. 

 A tárgyi kultúra alapján a tanuló tudja megkülönböztetni a szegény és a 

módosabb rétegeket. 

 Ismerjen néhány népművészeti motívumot, és azokat tudja térben elhelyezni, 

illetve ismerje azok díszítési technikáit is legalább elméletben, ha a gyakorlati 

foglalkozásokra nincsen mód. 
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 Ismerjen néhány fontos népszokást, azok vallási tartalmát és hátterét, a hozzá 

kapcsolódó szövegfolklórt és a szokásokhoz kötődő hiedelmeket. 

 

A fejlesztés kiemelt területei: 

 A személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés  

 A nemzeti identitás, a történelmi és állampolgári tudat erősítése 

 A szociális érzékenyésg, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti 

nyitottság 

 A környezetért érzett felellőség 

 Más kultúrák megismerése és elfogadása 

 Humánus, értékeket védő magatartás 

 Esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos ismeretek és 

képességek fejlesztése  

 Kritikai gondolkodás fejlesztése 

 A képességek hatékony fejlesztésének fontos eszköze a differenciált tanulás 

szervezés, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása (egyéni, pár-, csoport- 

és projektmunka), 

 Az alapozó szakaszban (az 5–6. évfolyamon) a tanítási időkeret egy részét nem 

szakrendszerű oktatás keretében az iskolai alapozó funkciók (olvasás- és 

íráskészség, rendszerező és kombinatív képesség) hatékonyságának növelésére 

lehet fordítani. A tantárgy esetében ezt leginkább a témacsoportban 

feldolgozott tananyag (projektoktatás) segítségével lehet megoldani. A 

projektoktatás a tanulás iránti motiváció felkeltésének jó eszköze. Az 5–6. 

évfolyam tananyagának témakörei, vagy azok egy része felfogható egy-egy 

projekt témájaként, címeként 
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A tantárgy tanításához szükséges feltételek 

 

Személyi feltételek: egyetemet vagy főiskolát végzett történelem szakos tanár. 

Tárgyi feltételek 

 

OPTIMÁLIS (NEM INFORMÁCIÓHORDOZÓ) TANESZKÖZÖK 

Van Hiányzik 

Térképtároló (szertárban) 

Hordozható vetítőállvány, vetítővászon 

Írásvetítő 

Videomagnó (könyvtárban) 

Televízió (könyvtárban) 

DVD-lejátszó? 

Történelem szaktanterem 

Diavetítő 

Számítógép 

Projektor 

Video digitalizáló kártya 

Scanner 

Hangszóró 

MINIMÁLIS INFORMÁCIÓHORDOZÓ TANESZKÖZÖK 

 

Rendelkezünk vele Hiányzik 

Az ember elterjedése a Földön – falitérkép 

Az őskor életét leíró olvasókönyv 

Az ókori Kelet nagy civilizációi – falitérkép 

Az ókori keleti történeteket leíró olvasókönyv 

 

 

 

Bibliai tájak – falitérkép 

Bibliai történeteket leíró olvasókönyv 

Az ókori Hellász – falitérkép 

Jellegzetes görög művészi alkotásokat bemutató 

videofilm 

Az ókori görögök életéből vett történeteket 

tartalmazó olvasókönyv 

A Római Birodalom – falitérkép 

Jellegzetes római művészeti alkotásokat 

 

 

A történelem korszakait bemutató 

időszalag 

Az árasztásos földművelés szakaszait 

bemutató oktatótábla vagy 

transzparens 

 

 

 

A görög és perzsa hadsereg 

fegyvernemeit és fegyvereit ábrázoló 

transzparens 

 

Légióstábort és római katonát, 

fegyverzetét szemléltető önálló 
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bemutató videofilm 

Az ókori rómaiak életéből vett történeteket 

tartalmazó olvasókönyv 

 

 

 

A magyar nép vándorlása és a honfoglalás – 

falitérkép 

Mondák, történetek a magyar előidőkből – 

olvasókönyv 

 

tanulói ismertetésre alkalmas 

transzparens 

A Római Birodalom kereskedelmét 

bemutató applikációs készlet 

 

 

A honfoglaláskor legjelentősebb 

leleteit felsorakoztató képsorozat 

Jellegzetes régészeti lelőhelyeket és 

leleteket és a régész munkáját 

bemutató applikációs készlet 

Európa 1000 körül – falitérkép 

Az arab világ és az iszlám kultúra – falitérkép 

Európa a XV. században – falitérkép 

Középkori történeteket tartalmazó olvasókönyv 

A középkori uradalom jellegzetességeit ábrázoló 

oktatótábla 

A középkori művészeti stílusokat és a 

legjellegzetesebb műalkotásokat bemutató 

videofilm 

Magyarország a XI. században – falitérkép 

Magyarország a XIII. században, a tatárjárás – 

falitérkép 

Magyar királyok portréi 

Történetek az Árpád-korból olvasókönyv 

 

Magyarország a XIV. században – falitérkép 

Magyarország a XV. században – falitérkép 

Történetek a virágzó magyar középkorból 

olvasókönyv 

 

 

 

 

 

A hűbéri társadalmat rekonstruáló 

applikációs készlet 

A lovagi harcmodort és fegyverzetet 

bemutató transzparens 

 

 

 

 

 

Az Árpád-kori kultúrát bemutató 

videofilm 

A honfoglaló és a kalandozó magyar 

harcosok fegyvereit szemléltető 

transzparens 

 

A korszakot komplexen bemutató 

CD-ROM 

A királyi jövedelmek V. László és 

Mátyás korában – transzparens 

Magyarország kereskedelmi 

kapcsolatait és a kereskedelem főbb 

termékcsoportjait érzékeltető fali 

kontúrkép applikációs készlettel 

A Török Birodalom és Magyarország 
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A nagy földrajzi felfedezések – falitérkép 

Európa a XVI. Században - falitérkép 

A föld képe a XVII-XVIII. században – 

falitérkép 

1492-A Paradicsom meghódítása című videofilm 

Történetek a kora újkorból olvasókönyv 

A három részre szakadt Magyarország – 

falitérkép 

Magyarország a XVII. században – falitérkép 

A Rákóczi-szabadságharc – falitérkép 

Történetek a kora újkori Magyarország 

történetéből olvasókönyv 

 

 

 

 

 

Az USA függetlenségi harca és kialakulása – 

falitérkép 

Európa a Napóleoni háborúk korában – 

falitérkép 

Történetek az újkorból olvasókönyv 

 

 

 

 

Magyarország a XVIII. században – falitérkép, 

Magyarország nemzetiségei – falitérkép  

Történetek a XVIII. századi Magyarországról 

olvasókönyv 

demográfiai, gazdasági és katonai 

erősségeit ábrázoló transzparens 

 

 

 

A hajózási technika fejlődését és a 

legjellegzetesebb hajótípusokat 

megjelenítő transzparens 

 

 

 

A legfontosabb magyar várak 

(Kőszeg, Eger, Szigetvár) 

rekonstrukciós képe és alaprajza 

transzparensen 

Magyarország vallási térképe a XVI. 

században 

A főbb európai járványok elterjedését 

és hatását ábrázoló térképek és 

adatsorok 

Adatsorok a mai Magyarország 

külkereskedelméről 

A manufaktúra és a gyár jellemzőit 

bemutató oktatótábla 

Helyszínek, események, nagy 

személyiségek a francia 

forradalomból – videofilm 

Watt univerzális gőzgépek 

működését imitáló makett vagy a 

működés fázisait bemutató 

transzparens 

A kettős vámrendszer működését 

értelmező transzparens 
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Magyarország a reformkorban – falitérkép 

A magyar szabadságharc – falitérkép 

A márciusi forradalom eseményei – falitérkép 

Történetek a reformkorból és 1848-49-ből 

olvasókönyv 

Európa a XIX. század második felében – 

falitérkép 

A nagy gyarmatbirodalmak – falitérkép 

Az USA 1861-1914 között – falitérkép 

A Balkán a XIX. század második felétől 1914-ig 

– falitérkép 

Történetek a XIX. századról olvasókönyv 

Az Osztrák-Magyar Monarchia – falitérkép 

Magyarország 1867-1914 – falitérkép 

Magyarország nemzetiségei 1900 körül – 

falitérkép 

Történetek a dualizmus korából olvasókönyv 

Az első világháború – falitérkép  

Oroszország 1914-1920 – falitérkép 

Európa az első világháború után – falitérkép 

Történetek az első világháborúról olvasókönyv 

Európa 1936-1939 között – falitérkép 

A Szovjetunió a két háború között – falitérkép 

Történetek a 20-30-as évekből olvasókönyv 

A történelmi Magyarország felbomlása – 

falitérkép 

A trianoni Magyarország – falitérkép 

Történetek a két világháború közötti 

Magyarországról – olvasókönyv 

 

A második világháború – falitérkép 

Történetek a második világháborúból 

olvasókönyv 

 

 

Az áprilisi törvények és a forradalom 

eredményei – oktatótábla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az OMM politikai rendszerét 

bemutató oktatótábla 

A magyar társadalom szerkezetét 

ábrázoló transzparens 

 

 

Az első világháború fegyverei – 

oktatótábla 

A nagy gazdasági világválság – 

oktatócsomag 

 

A magyar állam felépítése a Horthy-

korszakban – oktatótábla 

Válogatás a két világháború közötti 

magyar gazdaság, társadalom és 

oktatás adataiból – transzparens 

 

A második világháború fegyverei – 

oktatótábla 

Budapest ostroma – oktatótábla 

A második világháború – CD-ROM 
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Európa 1945-1989 között – falitérkép 

A világ 1945-1970 körül 

Történetek a világ 1945 utáni korszakából 

olvasókönyv 

 

 

 

 

 

Magyarország 1945-1990 – falitérkép 

1956 Magyarországon  

Történetek Magyarország 1945 utáni 

történetéből 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 

 

Az EU – falitérkép 

Az EU politikai intézményrendszere 

– transzparens 

A NATO szervezetei – transzparens 

Az ENSZ felépítése – transzparens 

Az emberi és polgári jogok 

rendszerét ábrázoló oktatótábla 

Globális problémák elemzését 

lehetővé tevő oktatócsomag 

A magyar politikai 

intézményrendszert szemléltető 

fóliasorozat 

A magyar választási rendszert 

bemutató fóliák 

A demokratikus állam fő feladatait 

szemléltető oktatótábla 

A magyar választójogi törvény főbb 

változásait bemutató fóliasorozat 
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Ellenőrzés, értékelés 

 Témaközi röpdolgozatok 

 Témazáró dolgozatok 

0-30% = elégtelen 

31-50% = elégséges 

51-75% = közepes 

76-90% = jó 

91-100% = jeles 

 Rövid szóbeli feleltetések 

 Órai aktivitás értékelése 

 Önálló kiselőadások értékelése 

 Házi feladatok ellenőrzése és értékelése 

 Alkalomszerűen a füzetvezetés ellenőrzése és értékelése 

 Szorgalmi feladatok értékelése 
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5. évfolyam 

Belépő tevékenységformák 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

Képi információk gyűjtése. 

Lelet és rekonstrukció összevetése. 

Rekonstrukciós rajzok és néprajzi képi források összehasonlítása. 

Az egyes korszakok jellemző tárgyainak, szerkezetek működésének 

felderítése, ismertetése. 

Tájékozódás könyvtárban az egyes történelmi személyiségekkel, 

eseményekkel kapcsolatos gyermekirodalomban. 

Párhuzamok keresése a megismert történelmi élethelyzetek, események és 

mai éltünk között. 

Annak felderítése, hogy milyen környezeti változások erednek az ókorból. 

Információk gyűjtése a tankönyv és olvasókönyv szövegéből; kulcsszavak és 

kulcsmondatok keresése a szövegekben. 

Annak felismerése, hogy a gondolatok rögzítésének, az írás feltalálásának 

milyen jelentősége volt az emberiség történetében. 

A tanári elbeszélés megjegyzése. 

Képi és szöveges információk együttes kezelése. 

Képek jellemző vonásainak kiemelése, rendszerezése. 

Segédkönyvek, atlaszok, lexikonok használata. 

 

Kifejezőképességek 

Történelmi személyiségek jellemzése. 

Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi témáról. 

A megismert történelmi fogalmak alkalmazása élőbeszédben. 

Rajz, festmény, modell készítése történelmi eseményről, helyszínről, 

élethelyzetről. 

Történelmi személyek vagy csoportok konkrét tetteinek megokolása. 

Történelmi szituációk eljátszása, megjelenítése. 

Egyszerű írásos források szövegének megértése, értelmezése tanári 

segítséggel. 
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Történetek mesei és valóságos elemeinek megkülönböztetése tanári 

segítséggel. 

Tárgyak készítése hagyományos kézművestechnikákkal. 

 

Tájékozódás időben 

Történelmi események időrendbe állítása. 

Viszonyítások gyakorlása: előbb, később, ugyanakkor, most stb. 

Az idő ábrázolása téri-vizuális eszközökkel, pl. időszalag készítése. 

Események, jelenségek leolvasása történelmi térképekről. 

Az őskor és ókor megkülönböztetése.  

A jelen, a múlt és a régmúlt megkülönböztetése.  

A Kr.e., Kr.u., illetve az évtized, évszázad, évezred fogalmak megértése, 

gyakorlása. 

 

Tájékozódás térben 

A kerettantervben felsorolt helyekhez események kapcsolása. 

Az események helyszíneinek megnevezése. 

A kerettanterv követelményeiben felsorolt helyek felismerése, megmutatása 

különböző méretarányú térképen. 

Távolságbecslés különböző léptékű térképeken, számítás. 

A földrajzi és a történelmi atlasz összehasonlítása az egyes időszakoknak és 

helyszíneknek megfelelően. 

Térképolvasás a térkép grafikái és a megismert térképjelek segítségével. 

Történelmi helyszínek modellezése 



 14 

Témakörök Tartalmak 

Élet az őskorban 

 

Az ősember nyomai a Földön. 

Hogyan élt a gyűjtögető, halászó, vadászó ember. 

A földművelő és az állattenyésztő ember. 

Az első mesterségek és a csere kialakulása. 

Természeti népek napjainkban. 

Gyűjtögető, halászó, vadászó életmódot folytató népek napjainkban. 

Varázslat és művészet. 

Fogalom:  

őskor, ősember, régészet, eszközhasználat és eszközkészítés, 

munkamegosztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, 

állattenyésztés, termelés, kézművesség, csere, mágia (varázslat) 

Évszám: nagyon régen, régen 

Az ókori Kelet világa 

 

A történelem korszakai. 

Egyiptom, „a Nílus ajándéka”. 

A rejtélyes piramisok. 

Történetek Mezopotámiából. 

Az írás kialakulása. 

Mítoszok és mondák az ókori keletről. 

Az írás kialakulása, fajtái, fejlődése. 

Fogalom:  

ókor, öntözéses földművelés, fáraó, piramis, építészet, szobrászat, 

múmia, hieroglifa, többistenhit, város, birodalom, ékírás 

Helynév: Egyiptom, Nílus, Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz 

Évszám: kb. 5000 éve 

Ószövetségi történetek A Biblia.Bibliai tájak.Ószövetségi történetek.  

Fogalom:  

Biblia, Ószövetség, egyistenhit 

Név: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid vagy Salamon 

Helynév: Jeruzsálem 

Az ókori görögök 

életéből 

Történetek a görög mondavilágból.Görög istenek és az olimpiai 

játékok.Hajó és kereskedelem.Görög városállamok: Athén és 

Spárta.Hősök és csaták.Athén Periklész korában.Az athéni 

népgyűlés.Történetek Nagy Sándorról. 
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Fogalom:  

városállam, piac, kereskedelem, népgyűlés, démosz, demokrácia, 

mítosz, színház 

Név: Zeusz, Pallasz Athéné,  Dareiosz, Xerxész, Miltiádész, 

Periklész, Nagy Sándor 

Helynév: Olümposz, Olümpia, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, 

Alexandria 

Évszám: kb. 2500 éve 

Az ókori Róma 

évszázadai 

Mondák Róma alapításáról, a királyságról és a 

köztársaságról.Hadvezérek és csaták: a pun háborúk 

történetéből.Szabadok és rabszolgák.Julius Caesar és 

hadserege.Történetek Augustusról.Egy ókori nagyváros: Róma – 

vízvezetékek, fürdők, amfiteátrumok, bérházak.A rómaiak 

Magyarország területén.A népvándorlás viharában. 

Fogalom:  

királyság, köztársaság, rabszolga, gladiátor, császár, provincia, 

amfiteátrum, barbár, népvándorlás 

Név: Romulus,  Hannibál, Julius Caesar, Augustus 

Helynév: Itália, Róma, Karthágó, Római Birodalom, Pannónia, 

Aquincum (és egy lakóhelyhez közeli római kori település) 

Évszám: kb. 1500 éve 

A kereszténység 

születése 

Történetek Jézus életéről.A kereszténység fő tanításai.A 

keresztény időszámítás. 

Fogalom:  

keresztény, evangélium, megváltó, apostol, vallás, egyház, püspök 

Név: Jézus, Mária, József 

Helynév: Betlehem 

Évszám: 476 

A magyar történelem 

kezdetei 

 

 

 

 

A magyar nép eredete: mondák és valóság.Az Uráltól a Kárpát-

medencéig.A honfoglalás. 

Fogalom:  

finnugor, őshaza, nomád pásztorkodás, nemzetség, törzs, 

törzsszövetség, fejedelem, táltos, honfoglalás 

Név: Álmos, Árpád 
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Hagyományismeret 

 

 

 

 

Mélységelvű témák 

 

Mindennapi élet, 

életmódtörtétet 

 

Helynév: Urál, Volga, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-

medence 

Évszám: 895 

Házak, háztípusok  

Élet a házban 

Munkamegosztás 

Ünnepek, ünnepkörök 

 

Nagyvárosi kultúra a Római Birodalom területén 

 

A család és a gyermek az ókori Görögországban és napjainkban. 

 

A továbbhaladás feltételei 

A diák tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli) 

között. Tudja, hogy a tanult történetek közül melyik történt előbb, melyik később, 

mennyivel – a kerettantervben megadott lépték szerint. Tudja, hogy az egyes 

történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók. Tudjon tanult 

történetet elmondani kérdések alapján a kerettantervben megjelölt fogalmak 

felhasználásával. Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit különböző 

léptékű térképeken megmutatni. Tudjon kérdéseket feltenni a tanult 

történetekhez. Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos 

eseményei között. Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat. 
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6. évfolyam 

Belépő tevékenységformák 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

Képi információk gyűjtése egy adott témáról. 

Korabeli építészeti és tárgyi emlékek megfigyelése eredeti helyükön. 

Korabeli használati tárgyak, leletek funkcióinak, használatának felismerése. 

A középkorból eredeztethető környezeti változások felderítése tanári 

segítséggel. 

Tájékozódás a korosztálynak készült a történelmi tárgyú lexikonok, 

enciklopédiák, ismeretterjesztő könyvek körében. Használatuk megismerése. 

A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből. 

A különbségek felismerése és a változások nyomon követése. 

Egyszerűbb korabeli írásos források olvasása (legenda, krónika, históriás 

ének, emlékirat). 

A kerettantervben megjelölt személyiségek, fogalmak összekapcsolása.; híres 

emberek, történelmi személyiségek jellemzése. 

Egyszerű mennyiségi mutatók (lakosság, terület) gyűjtése, értelmezése. 

A hírközlés kezdetei, a könyvnyomtatás jelentőségének felismertetése.  

A képek közti összefüggések felismerése, rendszerezése. 

Tárgyi és építészeti emlékek vizsgálata a velük kapcsolatos kérdésekre 

adandó válaszok útján.  

Oktatófilmek elemzése tanári segítséggel. 

Egyszerű mennyiségi adatok összevetése. 

Vázlat készítése tanári segítséggel. 

A középkorból eredeztethető ma is élő népi hagyományok, szokások gyűjtése. 

Információk gyűjtése az Internetről 

 

Kifejezőképességek 

A látott építészeti, tárgyi emlékek reprodukálása emlékezetből. 

Kérdés és válasz megfogalmazása egy-egy történelmi témáról. 

Összefüggő élőbeszéd gyakorlása megadott történelmi témáról a megismert 

fogalmak felhasználásával. 
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Adott korszakban, szituációban élt ellentétes történelmi személyiségek 

jellemzése 

Életképek összeállítása és megjelenítése adott témáról előzetes kutatómunka 

alapján, tanári segítséggel. 

Kérdések megfogalmazása egyszerű korabeli írásos forrásokról, tanári 

segítséggel. 

Történelmi jelenetek elbeszélése, eljátszása különböző szempontokból. 

Önálló vélemény megfogalmazása társadalmi, történelmi eseményekről, 

jelenségekről, személyiségekről. 

Érvek gyűjtése néhány alátámasztásra, cáfolásra. 

Tájékozódás időben 

A történetek alapján elkülöníthető korszakok jellegzetességeinek felismerése 

tanári segítséggel. 

A történelmi múlt jelenben való továbbélésének felismerése.  

Történelmi események időrendbe állítása. 

Annak gyakorlása konkrét példák segítségével, hogy a különböző területeken 

végbement események közül melyik történt előbb, melyik később. 

 

Tájékozódás térben 

A földrajzi elhelyezkedés és a történetekben megjelenő események 

összefüggéseinek felismerése tanári segítséggel. 

Országok területi változásainak megfigyelése különböző történelmi 

atlaszokon. 
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Témakörök Tartalmak 

Képek a középkori 

Európa életéből 

Nagy Károly birodalmában.Az arab hódítás. A középkori 

egyház.A kolostorok világa: oklevelek, krónikák, legendák.Milyen 

volt a középkori uradalom és falu? Hűbérurak és hűbéresek.A 

középkori várak.A lovagi élet.A középkori városok.Céhmesterek 

és kereskedők.Európa a XV. században. 

Fogalom:  

középkor, iszlám, kalifa, pápa, szent, ereklye, eretnek, kolostor, 

szerzetes, kódex, uradalom, robot, jobbágy, jobbágytelek, nyomásos 

gazdálkodás, hűbérúr, hűbéres, vár, lovag, középkori város, kiváltság, 

polgár, adó, vám, céh, járványok, távolsági kereskedelem, kereslet-

kínálat 

Név: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Szent Ferenc 

Helynév: Frank Birodalom, Arab Birodalom, Mekka, Bizánc, Német-

római Császárság 

Évszám: 800  

Magyarország az 

Árpádok idején 

Letelepedés – kalandozó hadjáratok.Géza és I. István.István király 

udvarában.László és Könyves Kálmán. A tatárjárás.Kultúra az 

Árpád-korban. 

Fogalom:  

kalandozás, vármegye, tized, ispán, tatár, kun 

Név: Géza fejedelem, I. István, Gellért püspök, I. László, Könyves 

Kálmán, Julianus barát, IV. Béla 

Helynév: Esztergom, Székesfehérvár, Erdély, Buda, Muhi 

Évszám: 1000, 1241–1242, 1301 



 20 

Virágzó középkor 

Magyarországon 

Károly Róbert. 

Nagy Lajos, a lovagkirály. 

Zsigmond, a császár és király. 

Egy középkori magyar város. 

Hunyadi János. 

Mátyás király. 

Bárók, nemesek, jobbágyok. 

Mohács. 

Buda elfoglalása. 

Középkori városok Európában és Magyarországon. 

Pestis, himlő, kolera-járványok a középkortól napjainkig. 

Fogalom:  

Aranyforint, bandérium, nemes, báró, ősiség, kilenced, kormányzó, 

végvár 

Név: I. Károly, I. Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, I. 

Mátyás, Dózsa György, II. Lajos, I. Szulejmán 

Helynév: Bécs, Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács 

Évszám: 1456, 1514, 1526, 1541 

Az újkor kezdetén Felfedezők és hódítók.Harc a tengerekért.Szemben a pápával: 

Luther és Kálvin.A Napkirály udvarában – XIV. Lajos.Ablak 

Európára – I. Péter.Az Európán kívüli világ.Kultúra és 

tudományok az újkor kezdetén. 

Fogalom:  

újkor, azték, inka, felfedező, gyarmat, világkereskedelem, 

manufaktúra, bankár, hitel, reformáció, protestáns, katolikus 

megújulás, parlament 

Név: Kolumbusz, Magellán, Luther, Kálvin, XIV. Lajos, I. Péter, 

Gutenberg, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei 

Helynév: Amerika, Versailles, Párizs, London, Szentpétervár 

Évszám: 1492, 1517  
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Magyarország az 

újkor kezdetén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Török világ Magyarországon.A várháborúk hősei.Életképek a 

királyi Magyarországról.Erdély aranykora.Történetek a 

függetlenségi küzdelmekről.Buda visszafoglalása.II. Rákóczi 

Ferenc szabadságharca. 

Fogalom:  

szpáhi, janicsár, pasa, végvár, kuruc, labanc  

Név: Dobó István, Zrínyi Miklós, Bocskai István, Bethlen Gábor, II. 

Rákóczi Ferenc 

Helynév: Királyi Magyarország, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, 

Gyulafehérvár, Eger, Szigetvár, Pozsony, Isztambul 

Évszám: 1552, 1686, 1703-1711 

 

Hagyományismeret 

 

Mindennapi élet, 

életmódtörténet 

 

A paraszti munka  

A faluközösség 

Az ember életfordulói 

 

Bárók, nemesek, jobbágyok Magyarországon a XIV- XVIII. Századig.  

Mátyás király asztalánál- az étkezés történetéből. 

 

A továbbhaladás feltételei 

A diák legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket 

felismerni. Tudjon információt gyűjteni adott történelmi témában, tanári 

segítséggel. Tudjon tanult történetet önállóan elmesélni a kerettantervben 

megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja a tanult történet lényegét kiemelni. 

Tudjon különböző korszakokat térképen beazonosítani. Tudjon távolságot 

becsülni és számításokat végezni történelmi térképen. 

Népművészeti tárgyak és azok technikáinak felismerése, néhány jellegzetes 

motívum képi megalkotása. A naptári év legfontosabb népszokásainak ismerete, 

ezek közül egy karácsonyi és egy húsvéti népszokás szövegének előadása. 

Részvétel dramatikus játékban. A régi paraszti háztartás és gazdálkodás 

eszközeinek felismerése, használatuk ismerete. A paraszti kultúra térbeli időbeli 

változásának néhány példával való indoklása, a városi kultúrától való eltéréseinek 

felismerése. A paraszttársadalom változásainak az egész nemzet társadalmi 
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átalakulásával való kölcsönhatása, annak felismerése, hogy a társadalmi 

változások a történelem részét képezik. Néprajzi kézikönyvek, ismeretterjesztő 

könyvek, filmek, fotók ismerete, ezek forrásként való használata. Múzeumok 

látogatása, az ott látott tárgyak, enteriőrök alapján az életmód elemeinek 

azonosítása. 
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7. évfolyam 

Belépő tevékenységformák 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

Információk gyűjtése statisztikai adatokból. 

Önálló kutatás adott témában, melynek végeredménye rövidebb összefoglaló 

kiselőadás vagy esszé. 

Könyvtári kutatás megadott témában és szempontok alapján kézikönyvekből 

és ismeretterjesztő művekből. 

Korabeli írásos források összevetése megadott szempontok alapján. 

Történelmi személyiségek korabeli és utólagos megítélésének összevetése. 

Különböző típusú képi információk gyűjtése egy adott témához. 

Írásos források összegyűjtése megadott szempontok alapján. 

A hírközlési forradalom jelentőségének megértése. 

Anyaggyűjtés tanári segítséggel több szempontból egy adott témában. 

Különböző képi információk jellegzetességeinek felismerése. 

Valamely kijelölt téma többszempontú feldolgozása csoportmunkában, tanári 

irányítással. 

A XIX. századi történelmi eseményekről szóló dalok, történetek, mondák 

feldolgozása. 

A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből, tételmondat meghatározása, 

szövegtömörítés, valós és fiktív elemek megkülönböztetése. 

Információk gyűjtése CD- k, DVD-k, Internet segítségével előre 

meghatározott szempontok alapján. 

 

Kifejezőképességek 

Összehasonlító diagramok, grafikonok, táblázatok készítése különböző 

statisztikák adatainak felhasználásával. 

Szerepjáték: valamely korszak jellemző alakjának egyes szám első személyű 

bemutatása. 

Események, történetek mozgásos, dramatikus megjelenítése. 

Vázlat készítése csoportmunkában. 



 24 

Összefüggő felelet megadott történelmi témáról, a megismert fogalmak 

felhasználásával. 

A megismert sematikus rajzok, ábrák élőszóban való megelevenítése. 

Feltevések megfogalmazása egy társadalmi, történelmi jelenségek hátteréről, 

feltételeiről, okairól. Érvek gyűjtése a feltevések mellett és ellen. 

 

Tájékozódás időben 

Az egyetemes és a magyar történelem eseményeinek összevetése térkép 

alapján. 

Gazdasági, társadalmi, technikai jelenségek összefüggéseinek, változásának, 

fejlődésének felismertetése. 

Térségek gazdasági, politikai, társadalmi, technikai jelenségeinek időbeli, 

térbeli összevetése. 

Az idő ábrázolása téri- vizuális eszközökkel, kronológiai adatok rendezése. 

Ma is előforduló jelenségek, konvenciók, eszmék, intézmények felismerése, 

összevetése mai jellegzetességeikkel. 

Kronologikus táblázatok önálló készítése. 

Események egyidejűségének megállapítása, történelmi események , 

személyek, tárgyak elhelyezése az időben, időrendbe állítás. 

 

Tájékozódás térben 

A tanult időszak időbeli és térbeli változásainak felismertetése történelmi 

térképek összehasonlítása. 

Országok területi változásainak megfigyelése különböző térképeken. 

Események, jelenségek leolvasása történelmi térképekről. 

Távolságok becslése és számítása történelmi térképekről. 

 

 

Témakörök Tartalmak 

A polgári átalakulás 

kora 

Az Amerikai Egyesült Államok megalakulása.Eszmék, személyiségek 

és események a felvilágosodás és a francia forradalom 

korából.Napóleon és Európa.A mezőgazdaság és a gépek 

forradalma.Az ipari forradalom társadalmi következményei.Életmód 

a kapitalizálódó Európában. 
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Fogalom:  

alkotmány, emberi jogok, felvilágosodás, népfelség elve, hatalmi ágak, 

forradalom, jakobinus, terror, nemzet, ipari forradalom, mezőgazdasági 

forradalom, gyár, vállalkozó, haszon, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus 

Név: Washington, Rousseau, XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, 

Stephenson 

Helynév: Boston, Waterloo 

Évszám: 1776, 1789, 1815 

Képek a XVIII. 

századi 

Magyarországról 

Mária Terézia és II. József.A soknemzetiségű Magyarország.A 

francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországon. 

Fogalom:  

betelepítés, bevándorlás úrbérrendezés, állandó hadsereg, vallási 

türelem, államnyelv, oktatáspolitika 

Név: Mária Terézia, II. József 

Évszám: 1740–1780  

A polgárosodás 

kezdetei 

Magyarországon 

Országgyűlések Pozsonyban. 

A magyar nyelv ügye. 

Gróf Széchenyi István. 

Kossuth Lajos. 

Életképek a reformkori Magyarországon. 

1848. március 15-e. 

Polgári törvények. 

A soknemzetiségű Magyarország: nemzeti és etnikai kisebbségek 

együttélése, kultúrája.  

Nemzetiségek ébredése. 

Képek a szabadságharc csatáiból. 

Fogalom:  

országgyűlés, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla,  reformkor, 

közteherviselés, örökváltság, zsellér, nyilvánosság, cenzúra, 

sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, 

nemzetiség,  honvédség, trónfosztás 

Név: gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, 

gróf Batthyány Lajos, Görgey Artúr, Bem 

Helynév: Debrecen, Isaszeg, Világos, Arad 
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Évszám: 1830–1848, 1848. március 15., 1849. október 6. 

Nemzetállamok kora Az amerikai polgárháború. 

Új európai nemzetállamok. 

Az állam új feladatai: oktatásügy, egészségügy, szociálpolitika. 

Versenyben a világ felosztásáért. 

A modern társadalomi csoportok, életmódjuk. 

Város és falu az új és a legújabb korban. 

A sokarcú munkásmozgalom fő áramlatai. 

Fogalom:  

polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, 

szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet, anarchisták, 

szocializmus, szociáldemokrácia, utópia, tömegkultúra, központi 

hatalmak, antant 

Név: Bismarck, Garibaldi, Lincoln, Edison, Marx 

Helynév: Németország, Olaszország  

Évszám: 1861–1865, 1871 

A dualizmus kora Magyarország a szabadságharc bukása után. 

A kiegyezés. 

Képek a politikai életről. 

Gazdasági felzárkózás. 

A polgárosodó magyar társadalom. 

Roma társadalom - roma életformák 

Világváros születik: Budapest. 

A hagyományos falusi társadalom élete (a lakóhely néprajzi 

tájegységének feldolgozása: gazdálkodás, település, életmód, 

népszokások)A millennium: sikerek és válságjelek. 

Fogalom:  

emigráció, kiegyezés, közös ügyek, polgárosodás, dzsentri, 

nagypolgárság, kispolgárság, asszimiláció, millenium 

Név: Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Tisza 

Kálmán 

Helynév: Osztrák–Magyar Monarchia, Budapest 

Évszám: 1867, 1867–1916 
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Az első világháború 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélységelvű témák  

 

 

Mindennapi élet, 

életmódtörténet 

 

A háború okai, céljai és jellege.Forradalom, 

Oroszországban.Győztesek és vesztesek. 

Fogalom:  

villámháború, állóháború, hátország, békerendszer, bolsevik, szovjet 

Név: Lenin 

Évszám: 1914–1918, 1917 

 

A SIS. Század emlékei a lakóhelyen és környékén 

 

Oktatás, diákok Magyarországon a XIV- SS. Század elejéig. 

 

A továbbhaladás feltételei 

Készítsen önállóan vázlatot az adott témáról. A diák tudjon beszámolót, 

kiselőadást tartani adott történelmi témáról, megadott ismeretterjesztő irodalom 

alapján. Tudjon egyszerű történelmi tárgyú táblázatokat, grafikonokat, 

diagramokat értelmezni néhány mondatban. Tudjon egyszerűbb forrásokat 

értelmezni tanári segítséggel. Ismerje az egyes történelmi korok, korszakok nevét 

és sorrendjét, ismerje egy-egy korszak fontosabb jellemzőit. Tudja, hogy a 

kerettantervben szereplő személyeknek mi volt a jelentőségük az adott 

időszakban. Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb 

eseményeit. Tudja összehasonlítani különböző időszakok térképeit. Legyen képes 

egy-egy ország területváltozásait térképről leolvasni. Tudja megállapítani, hogy a 

magyar és egyetemes történelem megjelölt személyei közül kik voltak kortársak. 
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8. évfolyam 

Belépő tevékenységformák 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

Önálló vázlat készítése. A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből, 

tételmondat meghatá4ozása, szövegtömörítés. 

Statisztikai adatok gyűjtése jelenismereti témában. 

Kutatás informatikai eszközök felhasználásával adott témában tanári 

segítséggel. 

Korabeli írásos források összevetése saját szempontok alapján. A szövegek 

jelentésrétegeinek feltárása. 

Riport/interjú készítése szemtanúkkal adott témáról megadott szempontok 

szerint. 

Adott témájú, de eltérő adatok, adatsorok összevetése, az eltérések okainak 

felderítése tanári segítséggel. 

Dokumentumfilmek elemzése tanári segítséggel. 

A televízió, a rádió, napi és hetilapok adott témájú híranyagának összevetése 

tanári segítséggel. 

Információk szerzése dokumentumfilmekből, televízióból. 

Információk szerzése napi és hetilapokból. 

Információk szerzése rádióműsorokból. 

Az iskolai oktatásban megjelenő tudományterületek történeti szempontú 

elemzése (technika, ökológia, fizika, stb.)  

Dokumentumfilmek és játékfilmek jellemző részleteinek értelmezése, 

mondanivalójának rövid leírása. 

 

Kifejezőképességek 

Az egyetemes és a magyar történelem eseményeinek rendszerezése. 

Adott történelmi és jelenismereti téma csoportos megvitatása a tanár által 

előzetesen megadott szempontok alapján. 

Gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális jelenségek összefüggéseinek 

felismerése és megfogalmazása. 

Adott jelenismereti téma/helyzet megjelenítése szerepjátékkal. 
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Statisztikai adatok bemutatása. 

Ökológiai problémák összetevőinek felismertetése, történeti okainak 

felderítése. 

Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi, történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, okairól. 

Érvek, ellenrévek gyűjtése. 

 

Tájékozódás időben 

Önálló kutatás az iskolai oktatásban megjelenő tudományterületek 

változásairól. 

Szinkronisztikus kronológiai táblázatok készítése. 

Események, jelenségek, tárgyak, személyek időrendbe állítása. 

Egyszerű kronológiai számítások. 

 

Tájékozódás térben 

A tanult időszak időbeli és térbeli változásainak felismerése történelmi 

térképek összehasonlításával. 

Események kapcsolása adott helyekhez. 

Történelmi helyszínek modellezése, térképek másolása, készítése. 

Távolságok becslése és számítása. 

Események, jelenségek leolvasása a történelmi térképekről. 

 

Témakörök Tartalmak 

A világ a 20-as és 30-

as években  

Európa az első világháború után. A nagy gazdasági világválság.A 

nácizmus Németországban.A sztálini Szovjetunió.Az Egyesült 

Államok és Roosevelt.Út a háború felé. 

Fogalom:  

jelenkor, parlamenti demokrácia, gazdasági válság, nemzeti 

szocializmus, fajelmélet, antiszemitizmus,  koncentrációs tábor, 

egypártrendszer, sztálinizmus, tervgazdálkodás, propaganda 

Név: Hitler, Sztálin, Roosevelt 

Helynév: Szovjetunió 

Évszám: 1929–1933, 1938 
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Magyarország a két 

világháború között  

Forradalom és ellenforradalom.Trianon és következményei.A 

bethleni konszolidáció.A gazdasági világválság és 

Magyarország.Kiútkeresés és külpolitika.Életmód és szellemi élet 

a két világháború között 

Fogalom:  

őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, konszolidáció, 

irredentizmus, kommunisták 

Név: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István 

Helynév: Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Észak-Erdély 

Évszám: 1918, 1919, 1920 

A második 

világháború 

Európai háborúból világháború.A totális háború.Magyarország a 

második világháborúban.Magyarország 1944-ben.Az európai és a 

magyar zsidóság tragédiája.A háború befejezése. 

Fogalom:  

totális háború, hadigazdaság, gettó, deportálás, munkaszolgálat, 

holokauszt, „hintapolitika”, nyilasok, partizán, antifasiszta ellenállás, 

háborús bűnös 

Név: Churchill, Teleki Pál 

Helynév: Sztálingrád, Normandia, Auschwitz, Hirosima, Jalta, 

Potsdam 

Évszám: 1939, 1941, 1944. Március 19., 1944. október 15., 1945. 

május 9., 1945. szeptember 2. 

A globalizálódó világ A kétpólusú világ.Kommunista diktatúrák.A harmadik világ.A 

világgazdaság.Az európai integráció.Az emberi és polgári 

jogok.Globális problémák – a globalizáció problémái. 

Fogalom:  

hidegháború, kommunista diktatúra, harmadik világ, világgazdaság, 

globalizáció, integráció, népességrobbanás, fogyasztói társadalom, 

környezetkárosítás 
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Magyarország 

története napjainkig 

Magyarország a keleti blokkban – a koalíciós évek. 

Sztálinizmus Magyarországon – a Rákosi-korszak. 

1956-os forradalom és szabadságharc. 

A Kádár-korszak. 

A magyar társadalom átalakulása. 

A magyarországi romák  

A határon túli magyarok. 

A népi kultúra hagyományai a határon túl (pl. Székelyföld, Kárpátalja, 

Felvidék) A rendszerváltozás. 

Családom története a XX. században. 

Fogalom:  

pártállam, kollektivizálás, rendszerváltozás, földosztás, államosítás 

Név: Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Kádár János, Antall József, Göncz 

Árpád 

Évszám: 1945, 1948, 1956. Október 23., 1989–1990. 

Állampolgári 

ismeretek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélységelvű témák 

 

Mindennapi élet, 

életmódtörténet 

 

Az állam és polgára. 

A nyilvánosság. 

A politikai rendszer intézményei. 

Részvétel a közügyekben. 

Emberi jogok – társadalmi kötelezettségek. 

A gyermek jogai. 

Diákjogok, diákszervezetek a mai Magyarországon. 

Fogalom:  

állam, nemzet, nemzetiség, etnikum állampolgárság, választási 

alapelvek, népszavazás, emberi jogok. 

 

Nők és férfiak a múltban XIX.- XX.század 

 

Családom története a XX. Században. 
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A továbbhaladás feltételei 

A diák tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani. Tudja, mi 

történt Európa más régióiban a magyar történelem egy-egy kiemelkedő eseménye 

idején. Legyen képes összefüggéseket találni a történelmi események és a 

technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai között. Tudja a XX. századi 

magyar és egyetemes történelem legfontosabb fordulópontjait, idejét. Tudja 

ismertetni a demokráciák és diktatúrák legjellemzőbb vonásait. Legyen képes 

néhány jelentős eseményhez kapcsolódó forrást összehasonlítani. Ismerje a mai 

Magyarország közjogi és politikai rendszerének alapelemeit. Környezetének, 

lakóhelyének fontos történelmi eseményeit el tudja helyezni a köztörténet 

folyamában. 

 

 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez  

  

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak 

(a tanítás eredményességének) vizsgálata. 

A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, 

amelyekben a diákoknak fejlődést kell elérniük. 

A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők: 

- Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, megértése, 

fogalmak felismerése, szabályok ismerete és reprodukálása, események, 

jelenségek időben és térben való elhelyezése. 

- Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, egyszerűbb szöveg 

megalkotása, átkódolás, transzformációs képességek (kép- szöveg, szöveg-szöveg, 

egyszerűbb ábra- szöveg). 

- Alkalmazás ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli 

kommunikációs képességek kialakítása, lényegkiemelő képesség fejlesztése. 

- Önálló véleményalkotás, értékelés történetekről, jelenségekről, személyekről, 

konfliktusokról. 

 

 

A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A 

tanulók teljesítményének osztályzattal vagy szöveges formában történő értékelése 
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a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli és írásbeli értékelése alapján 

történhet: 

– Szóbeli és/vagy írásbeli beszámoló egy-egy résztémából. 

– Témazáró dolgozatok írása, értékelése. 

– Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a 

megadott szempontok, vagy önálló gyűjtés alapján, ennek értékelése. 

– Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör 

feldolgozása (képi, írásbeli, szóbeli) és ennek értékelése. 

–  Szituációs játékok (történetek, népszokások eljátszása), vitaszituációkban való 

részvétel, kézműves tevékenységek stb. írásbeli, szóbeli értékelése. 

–  Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli 

értékelés





 

Az egészségnevelés megjelenése külön kimásolni utána 

Következő oldal környezeti nevelés 

Fogyasztóveédelem 

 


