
Történelem 

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

valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 

eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti 

hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek 

lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének 

középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 

európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 

európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 

magyar történelmi jelenségeket elsősorban 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 nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 

érzése. 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 

tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 

illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk keresése 

és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek 

közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező 

kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és 

kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének képességét, ami a tanulás 

során elengedhetetlenül fontos. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, 

más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 

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

történelemtanulás 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 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 

beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 

eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 

kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

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

felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, 

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

megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. 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 digitális 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 források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

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

történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 

elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 

történelmi gondolkodás 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 

életutaknak 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 szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi 

cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan 

értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok 

felismerése a tanuló alkalmazkodó képességét fejleszti. 

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

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének 

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

tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri 

az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az 

életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 

alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 

művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, 

alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök 

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

létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor 

személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korszakok 

jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút 

tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, 

valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, 

szereplők és események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar 

identitástudat.  Szerezzen mélyebb ismereteket a magyar és az egyetemes történelem 



legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon azonosulni a keresztény alapú magyar 

és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi és kulturális téren hatékony, kifinomult 

kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek révén alakuljon 

ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és 

kompetenciákra épül. Míg az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és 

történelmi szereplők szemléletes bemutatása az elsődleges, a középiskolai történelemtanításban 

mindez kiegészül a források feldolgozásával, történelmi helyzetek és folyamatok több 

szempontú elemzésével, a problémák azonosításával és megtárgyalásával. Az önálló 

információgyűjtés és –feldolgozás, a történeti jelenségek értelmezése, elemzése, a különböző 

érvek mérlegelése, valamint a következtetések levonása együttesen segíti a történelmi 

szemléletmód kialakulását. A tantárgy tanulásának élményszerűségét már nemcsak a történetek 

izgalma vagy az érdekes feladatok nyújtják, hanem azok az elemzések, viták, felismerések is, 

amelyek az egyes témák, problémák feldolgozása során felmerülnek. 

A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország 

története áll. A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az 

egyes témák részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai 

kerettantervhez hasonlóan több általános európai jelenség bemutatásánál magyar és külföldi 

példák egyaránt előkerülnek. Ugyanakkor az általános iskolainál nagyobb tér jut Magyarország, 

illetve a magyar nemzet történetét befolyásoló európai és globális folyamatok és jelenségek 

bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló a magyar történelmi jelenségeket konkrét 

egyetemes történelmi helyzetekhez viszonyítva tanulmányozhatja. Ez hozzásegíti őt, hogy 

megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos 

helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így alakulhat ki benne a 

tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, hogy a magyar 

nemzet történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése is hatást 

gyakorolt. Fontos cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének bemutatása, 

valamint kiemelt cél a határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok történelmének átfogó 

megismertetése. 

A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola 

befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul továbbá 

ahhoz, hogy az iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat örökítő, 

demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a 

társadalom tevékeny és önálló tagjává váljék. 

A tanuló a 7-12. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás és bizonyítékok; ok és 

következmény; változás és folyamatosság; történelmi jelentőség, történelmi nézőpont és 

interpretáció. 

 

 



Tartalmi kulcsfogalmak: 

– politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, 

demokrácia, parlamentarizmus, monarchia, önkormányzat, közigazgatás, hatalmi 

ágak, jog, alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet, birodalom; 

– társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, népesedés/demográfia, migráció, 

nemzet, etnikum, identitás, életmód; 

– gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, 

árutermelés;  

– eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, civilizáció, 

eszme/ideológia, világkép. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

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

– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális 

információforrásokat (tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, 

képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb adatbázisok, filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző 

médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, 

térképekről nyomtatott és digitális felületekről; 

– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és 

szövegösszefüggés alapján; 

– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján 

értékeli egy forrás hitelességét; 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú 

forrásokból; 

– összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más 

források információival és megmagyarázza az eltérések okait; 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény 

alátámasztására vagy cáfolására. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

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

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és 

képes azokat időben és térben elhelyezni;  

– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz 

kapcsolja vagy viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség 

időpontját, kronológiát használ és készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, 

időszakok jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz 

kapcsolódó eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a 

kortársakat; 



– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni 

a magyar és európai történelem kölcsönhatásaira; 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással. 

– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes 

alátámasztani; 

– képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér 

változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a 

változások hátterének feltárásával. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

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

– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és 

értelmező kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni; 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján; 

– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható 

fogalmakat; 

– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;  

– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;  

– képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni; 

– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be; 

– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, 

történelmi, gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni; 

– megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud 

alkotni, amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és 

átfogalmazás segítségével; állításait több szempontból indokolja és következtetéseket 

von le; 

– társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon 

alapuló érvekkel megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások 

véleményére, árnyalja saját álláspontját. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

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

– képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és történelmi 

problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;  

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények 

viselkedésének mozgatórugóiról; 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események 

feltételeiről, okairól és következményeiről; 

– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és 

személyekről; 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések 

levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és 

megítélésére;  



– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és 

bemutatni azokat azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően; 

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek, 

események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne 

résztvevők szándékairól; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, 

jelenségeket; 

– képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban 

valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

– összehasonlítja és mérlegeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel és 

személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat; 

– feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az ellenérveket; 

– felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a múltbeli 

események, tényezők következményeiként alakultak. 

 

HELYI SAJÁTOSSÁGOK 

A tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

- megismeri Miskolc város történetét, a város életében jelentős szerepet játszó személyek 

tevékenységét; 

- felismeri, hogy a miskolci történelem eseményei hogyan illeszkednek a nemzeti történelmi 

folyamatokba; 

- meglátogatja Miskolc nevezetes történelmi helyszíneit és emlékhelyeit, például a Diósgyőri 

várat, a Miskolci Nemzeti Színházat, a különböző miskolci felekezetek templomait; 

- megtekinti az iskolatörténeti múzeum kiállítását, megismeri az intézmény múltját,  és tisztában 

van az iskola szerepével Miskolc oktatástörténetében; 

- részt vesz az iskola által szervezett nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezéseken, ezáltal 

megerősödik benne a magyar nemzethez való tartozás tudata és a nemzeti büszkeség érzése. 

 

7–8. évfolyam 

A hat évfolyamos középiskola 7–8. évfolyamának tanterve tematikus szempontból két jól 

elkülöníthető részből áll: az első hét témakör a magyar és egyetemes történelem legfontosabb 

eseményeit, jelenségeit és fordulópontjait dolgozza fel a 19. század végétől a 21. század elejéig, 

míg a következő öt témakör az ókor világát, illetve a magyar és európai középkort mutatja be, 

előbbit az Árpád-kor végéig. 

Az első részben az áttekintő jelleg, illetve a fordulópontokra fókuszált tanulási tevékenységek 

dominálnak.  A cél, hogy a tanuló alapvető ismereteket szerezzen a korszakról, illetve 

változatos tanulói tevékenységek során képessé váljon a fordulópontok és legfontosabb – 

elsősorban politikai -- jelenségek értelmezésére, problémaközpontú megközelítésére is.  



A második részben már több idő jut a részletek megismerésére. Míg a témák többsége 5–6. 

évfolyamon a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően többnyire életmódtörténeti és portré 

témakörökbe rendeződtek, a középiskolában előtérbe kerül a politikai, társadalmi, gazdasági és 

kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a korszakok gazdasági változásaira, társadalmi 

szerkezetére, politikai modelljeire és világképére, illetve ezek kölcsönhatásának vizsgálatára 

helyeződik. 

A 7–8. évfolyamos tanuló már a magasabb szintű, absztrakt 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. 

A 7–8. évfolyamra is érvényes az a szabály, hogy a helyi tanterv alapján a tanár mélységelvű 

feldolgozásra jelöl ki témákat, ugyanakkor az első hét témakör ismereteinek feldolgozása a 

kerettantervi óraszám-ajánlás szerint csak akkor végezhető el a 7. évfolyamon, ha ezen az 

évfolyamon nincsenek mélységelvű feldolgozásra szánt órák. 

 FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK)  

TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

− ismeri a 19. század végi és a 20. századi magyar történelem kiemelkedő alakjait, 

cselekedeteiket, illetve szerepüket a magyar nemzet történetében; 

− fel tudja idézni a 19. század végi és 20-21. századi magyar történelem legfontosabb 

eseményeit, jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait; 

− 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; képes felidézni a magyarság háborús 

részvételét a két világháborúban; 

− ismeri az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit és jelentőségét; 

− példákat hoz a hazaszeretet, az önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira; 

− 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, 

érvel a demokrácia értékei mellett; 

− példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok 

Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 

− ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit néhány 

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; 

− valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot az újkorban és jelenkorban az 

európai történelmi folyamatokban, valamint napjaink globális folyamataiban;  

− ismeri hazája államszervezetét; 

− 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 és a középkori egyházat; 

− 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 

elképzeléseket és tényeket; tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző 

tudományterületek kutatásainak főbb eredményeivel; 

− értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét; 

− felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait az Árpád-kor végéig. 

 

 

A 7. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

Két mélységelvű téma: 8-10 óra (Szaktanári döntés alapján.) 

 

A témakörök áttekintő táblázata a 7.A és a 7.B osztályban: 

 

Témakör Javasolt 

óraszám 

A modern kor születése 7 

Az első világháború 10 

Két világháború között 12 

A második világháború és következményei 13 

A kommunista diktatúra Magyarországon 13 

Magyarország és a magyarok az 

ezredfordulón 

10 

Lábnyomaink a nagyvilágban 3 

 

  



7.A osztály 

TÉMAKÖR: A modern kor születése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A nemzeti eszme 

és a birodalmak 

kora 

− A nemzeti eszme és a 

nemzetállamok 

Európája. 

− A világ nagyhatalmai 

és ellentéteik a 20. 

század kezdetén. 

− Gyarmatbirodalmak a 

világ térképén. 

Fogalmak: 

nacionalizmus, 

liberalizmus, közös 

ügyek, dualizmus, 

Millennium, 

emancipáció, 

urbanizáció. 

Személyek: 

Bismarck, Andrássy 

Gyula. 

Kronológia: 1871 

Németország 

egyesítése. 

1867 a kiegyezés 

1896 a Millennium. 

Topográfia: 

Németország, 

Olaszország, Brit 

Birodalom, Amerikai 

Egyesült Államok, 

India, Japán, 

Budapest. 

− A 20. század eleji 

nagyhatalmak 

azonosítása, és a 

korabeli világra 

gyakorolt hatásuk 

feltárása térképek 

és egyszerű ábrák 

segítségével. 

− A nacionalizmus 

legjellemzőbb 

gondolatait 

megjelenítő 

néhány egyszerű 

és rövid forrás 

értelmezése és 

azonosítása. 

− A dualizmus kori 

Budapest lakóinak 

és életmódjának 

bemutatása. 

− A 20. század eleji 

és korunk 

életmódja közötti 

különbségek 

azonosítása. 

− A korszak ipari és 

technikai 

fejlődésének 

bemutatása. 

− A korszak ipari 

fejlődésének 

nyomon követése 

diagramok, 

táblázatok 

segítségével 

− A millenniumi 

Budapest 

bemutatása 

 

A millenniumi 

Magyarország 

− Az Osztrák-Magyar 

Monarchia 

− Az ipar fejlődése - 

magyar feltalálók és 

találmányok  

− Budapest 

− A soknemzetiségű 

ország  

− A millenniumi 

ünnepségek 



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK PÉLDÁUL: 

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

− Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és 

megerősödésének okaira (pl. Amerikai Egyesült Államok). 

− Ismerkedés nemzeti jelképekkel (zászlók, himnuszok). 

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

feltalálójáról. 

− Képgyűjtemény (tabló/ prezentáció) összeállítása a millenniumi Budapestről internetes 

források alapján. 

− Összehasonlító táblázat készítése a korszak politikai eszméiről. 

− Képek gyűjtése a dualizmus kori társadalmi csoportok és nemzetiségek életéről. 

− Valamennyi fejlesztési feladat elvégezhető egyéni, páros és csoportos/kooperatív 

munkaforma keretében. 

TÉMAKÖR: Az első világháború  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

Az első 

világháború, 

Magyarország 

a háborúban 

− A halálos lövés: a 

világháború 

kirobbanása. 

− A hadviselő felek: az 

antant és a központi 

hatalmak. 

− Az állóháború. 

− Magyarok a 

világháborúban. 

 

Fogalmak: antant, 

központi hatalmak, 

front, állóháború, 

hátország, 

bolsevik, 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, fehér 

különítményes 

megtorlások,  

Személyek: Tisza 

István, Lenin, 

Károlyi Mihály, 

Horthy Miklós. 

Kronológia: 1914–

1918 az első 

világháború, 1920. 

június 4. a trianoni 

békediktátum.  

Topográfia: 

Szarajevó, Szerbia, 

Doberdó, 

Kárpátalja, 

Felvidék, 

Délvidék, 

Burgenland, 

− A fontosabb hadviselő 

országok 

csoportosítása a 

szövetségi rendszerek 

szerint. 

− Az első világháborús 

hadviselés 

összehasonlítása a 

korábbi háborúkéval. 

− A háborús 

körülményeket 

bemutató különböző 

típusú források 

gyűjtése, feldolgozása. 

− A történelmi 

Magyarország 

szétesésének 

bemutatása térképen az 

elcsatolt területek 

történelmi 

megnevezésével. 

− Vélemény 

megfogalmazása a 

történelmi 

Magyarország 

felbomlásának okairól. 

Magyarország 

1918–1919-ben 

− A forradalmi kísérlet 

és Magyarország 

megszállása 

− A tanácsköztársaság  

− Az ellenforradalom. 

A trianoni 

békediktátum  

− A Párizs környéki 

békék alapelvei, a 

vesztesek büntetése. 

− A trianoni 

békediktátum 

létrejötte 

− Magyarország 

területi, népességi és 

gazdasági 

veszteségei. 

 



Erdély, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, 

Románia, Ausztria. 

− A trianoni 

békediktátum területi 

és demográfiai 

következményeinek 

értékelése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK PÉLDÁUL: 

− 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 felkeresése 

a lakóhelyen és környékén. 

− Első világháborús kiállítás megtekintése. 

− Első világháborús katonadalok gyűjtése és eléneklése. 

− Trianon a gyermek szemével – kortárs visszaemlékezések felkutatása és megbeszélése. 

− Prezentáció készítése a trianoni békediktátum létrejöttéről. 

− Trianoni emlékmű meglátogatása. 

− Trianoni emlékműsor készítése vagy megtekintése. 

− Valamennyi fejlesztési feladat elvégezhető egyéni, páros és csoportos/kooperatív 

munkaforma keretében. 

TÉMAKÖR: Két világháború között 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Nyugati 

demokráciák  

− Az USA alkotmányos 

berendezkedése  

− Parlamentáris 

demokrácia Nagy-

Britannia példáján 

− A piacgazdaság 

működése 

Fogalmak: hatalmi 

ágak, alkotmány, 

elnök, általános 

választójog, 

piacgazdaság, 

világválság, revízió, 

numerus clausus, 

pengő.  

személyi kultusz, 

GULAG, 

nemzetiszocializmus, 

antiszemitizmus,  

 

Személyek: 

Roosevelt, Bethlen 

István, Klebelsberg 

Kuno, Szent-Györgyi 

Albert,  

− A brit 

parlamentáris és 

az amerikai elnöki 

rendszer 

összehasonlítása. 

− A piacgazdaság 

működésének a 

bemutatása 

− A Horthy-korszak 

gazdasági és 

kulturális, 

eredményeinek és 

problémáinak 

felidézése. 

− Az 

antiszemitizmus 

megnyilvánulásain

ak azonosítása 

források alapján.  

A Horthy-rendszer − Horthy, a 

kormányzó.  

− Antikommunizmus és 

revíziós törekvések.  

− Gazdasági 

eredmények.  

− Az oktatás, a kultúra 

és a tudomány 

néhány kiemelkedő 

képviselője. 

A kommunista 

Szovjetunió 

− A kommunista 

ideológia 



− Lenin és Sztálin 

diktatúrája. 

− Tervgazdaság 

− A terror és a 

munkatáborok. 

Sztálin, Hitler. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

korszak, 

1933 a náci 

hatalomátvétel. 

 

Topográfia: 

Szovjetunió, Szibéria 

(munkatáborok). 

− A korszak egy 

kiemelkedő 

magyar 

személyiségének 

bemutatása. 

− A kommunista 

Szovjetunió és a 

nemzetiszocialista 

Németország 

jellemzőinek 

azonosítása képi 

és szöveges 

forrásokban. 

− A totális 

diktatúrák 

összehasonlítása 

(pl. jelképek, 

ideológiák, 

hatalmi eszközök). 

− Érvelés a 20. 

század kirekesztő 

ideológiáival 

szemben. 

A nemzetiszocialista 

Németország 

− A 

nemzetiszocializmus: 

fajelmélet és 

antiszemitizmus. 

− A náci 

hatalomátvétel, Hitler 

diktatúrája és a terror. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK PÉLDÁUL: 

− Képes beszámoló (prezentáció) készítése a korszak jeles személyiségeinek egyikéről. 

− Plakátok, korabeli történetek, versek, dalok gyűjtése a revíziós törekvésekről. 

− Digitális fotók, illusztrációk gyűjtése az ipar (közlekedés) modernizációjáról. 

− Képek gyűjtése internet segítségével az oktatás, a tudomány, a sportélet új 

intézményeiről. 

− GULAG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való 

azonosítása. 

− Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista és/vagy a kommunista 

diktatúráról. 

− Vázlatkészítés, idézetek és  kép források felhasználásával a Horthy-korszak 

társadalmáról. 

− Valamennyi fejlesztési feladat elvégezhető egyéni, páros és csoportos/kooperatív 

munkaforma keretében. 

 

 

 

 



TÉMAKÖR: A második világháború és következményei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Háború földön, 

tengeren és 

levegőben 

− A hadviselő felek: a 

tengelyhatalmak és a 

szövetségesek.  

− Sztálin-Hitler paktum, 

kezdeti német sikerek. 

− A háború európai 

frontjai és a csendes-

óceáni hadszíntér.  

− Fordulatok a 

háborúban: Sztálingrád, 

Normandia, Berlin. 

Fogalmak: 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, 

bécsi döntések, 

nyilasok, totális 

háború, holokauszt, 

gettó, deportálás, 

koncentrációs 

tábor, 

zsidótörvények. 

hidegháború, 

vasfüggöny 

szuperhatalom, 

Észak-atlanti 

Szerződés 

Szervezete 

(NATO), Varsói 

Szerződés, berlini 

fal, jóléti állam.  

 

 

Személyek: 

Churchill, Teleki 

Pál, Szálasi Ferenc, 

Hruscsov, Kennedy  

 

Kronológia: 1939–

1945 a második 

világháború, 1941. 

− A nemzetiszocialista 

Németország és a 

kommunista 

Szovjetunió 

szerepének feltárása 

a háború 

kirobbantásában. 

− A második 

világháború 

fordulópontjainak 

felidézése. 

− A holokausztnak és a 

háború borzalmainak 

bemutatása 

különböző források 

alapján. 

− Magyarország 

területi változásait és 

világháborús 

részvételét, valamint 

a második 

világháború főbb 

eseményeit bemutató 

térképek értelmezése. 

− A magyar külpolitika 

háború előtti és alatti 

törekvéseinek és 

mozgásterének 

bemutatása. 

− Ítélet 

megfogalmazása a 

Magyarország 

a világháború 

idején 

− A revíziós eredmények  

− A Szovjetunió elleni 

háború – a 2. magyar 

hadsereg a Donnál. 

− Német megszállás. 

− A kiugrási kísérlet és a 

nyilas hatalomátvétel. 

− A hadszíntérré vált 

Magyarország. 

A háború 

borzalmai, a 

holokauszt 

− A totális háború.  

− Az európai és 

magyarországi 

zsidótörvények. 

− A holokauszt 

Európában és 

Magyarországon 

− A bombázások és 

városi harcok – 

Budapest példáján. 

− Az atombomba 



A háború 

következményei 

− Európa felosztása  

− Nyugat és Kelet 

szembenállása, a 

kétpólusú világ 

− A hidegháború 

június a 

Szovjetunió 

megtámadása, 

1944. március 19. 

Magyarország 

német megszállása, 

1945. április a 

háború vége 

Magyarországon. 

1947 a párizsi 

béke, a 

hidegháború 

kezdete, 

 

Topográfia: 

Sztálingrád, 

Normandia, 

Hirosima, Don-

kanyar, Auschwitz. 

Németországi 

Szövetségi 

Köztársaság, 

Német 

Demokratikus 

Köztársaság, Kuba 

második 

világháborús 

népirtásokról és 

háborús bűnökről. 

− A magyar honvéd 

helytállásának 

felidézése források 

alapján. 

− Példák gyűjtése az 

ellenállás és 

embermentés 

formáira. 

− A második 

világháború után 

kialakult világrendet 

bemutató térkép 

áttekintése és 

értelmezése. 

− A nyugati 

demokrácia és a 

szovjet diktatúra 

összehasonlítása. 

− Információk 

szerzése, 

rendszerezése és 

értelmezése a két 

szuperhatalom 

fegyverkezési 

versenyéről 

diagramok, 

táblázatok, képek és 

térképek 

segítségével. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK PÉLDÁUL: 

− Képek gyűjtése interneten a német haderő és a szövetségesek magyarországi 

pusztításáról.  

− Ismeretek szerzése és megvitatása a holokauszt történetét feldolgozó gyűjtemények, 

online adatbázisok segítségével (pl. látogatás a Holokauszt Emlékközpontban). 

− A holokausztról szóló visszaemlékezések, irodalmi és filmfeldolgozások egy-egy 

részletének megbeszélése. 

− Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira. 

− Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének 

megismerése és értékelése. 

− Második világháborús emlékhelyek, emlékművek és sírhelyek feltérképezése és 

felkeresése a lakóhelyen és környékén. 

− Kiselőadás tartása és prezentáció készítése egy hidegháborús konfliktusról. 

− Poszterek készítése a nyugati és keleti blokk országainak életmódjáról. 

− A jóléti állam jellemzőinek összegyűjtése. 



− Internetes és egyéb források alapján prezentáció készítése az új tömegkultúra jellemző 

tárgyairól és eseményeiről.  

− Film vagy filmrészlet megtekintése a második világháború és a hidegháború 

eseményeihez kapcsolódóan. 

− Valamennyi fejlesztési feladat elvégezhető egyéni, páros és csoportos/kooperatív 

munkaforma keretében. 

 

 

TÉMAKÖR: Kommunista diktatúra Magyarországon 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Rákosi-

diktatúra 

− Háborús pusztítás és 

szovjet megszállás.  

− Megtorlások, 

deportálások, 

kitelepítések 

Magyarországon és 

a határon túl 

− Magyarország 

szovjetizálása 

− Államosítás, 

kollektivizálás, 

tervgazdaság 

− Terror és személyi 

kultusz 

Fogalmak: 

malenkij robot, 

államosítás, 

tervgazdaság, 

Államvédelmi 

Hatóság (ÁVH). 

Molotov-koktél, 

sortüzek, Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), úttörő, 

termelőszövetkezet, 

gulyáskommunizm

us, 

rendszerváltoztatás, 

többpártrendszer 

 

Személyek: Kovács 

Béla, Rákosi 

Mátyás, 

Mindszenty József, 

Nagy Imre, Kádár 

János, Gorbacsov, 

Reagan, Antall 

József, Göncz 

Árpád, Orbán 

Viktor 

 

Kronológia: 1945 

szovjet megszállás, 

választás 

Magyarországon, 

− Magyarország 

szovjet 

megszállása 

következményeine

k felidézése.  

− A tömeges 

deportálások, 

kitelepítések 

jellemzőinek 

azonosítása 

visszaemlékezések 

és egyéb források 

alapján. 

− A Rákosi-rendszer 

jellemzőinek, 

bűneinek 

azonosítása 

források, képek, 

filmrészletek 

alapján.  

− Beszámolók 

készítése az 1956-

os forradalom és 

szabadságharc 

hőseiről. 

− Az 1956-os 

forradalom és 

szabadságharc utáni 

megtorlások 

kegyetlenségének 

bemutatása 

példákon keresztül. 

Az 1956-os 

forradalom és 

szabadságharc 

− Október 23., a 

forradalom 

kirobbanása.  

− A pesti srácok és 

szabadsághősök. 

− A forradalom 

lakóhelyünkön és 

környékén.  

− Szovjet tankokkal a 

népakarat ellen. 

− A forradalom 

jelképei. 

A kádári 

diktatúra 

− A kádári megtorlás.  

− A pártállam 

működése: az 

elnyomás változó 

formái. 

− A szocialista 

modernizáció – „a 



legvidámabb 

barakk”. 

− Gulyáskommunizmu

s és hiánygazdaság.  

1948–1956 a 

Rákosi-diktatúra. 

1956. október 23. a 

forradalom 

kitörése, 1956. 

november 4. a 

szovjet támadás, 

1956–1989 a 

Kádár-rendszer,  

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

Szovjetunió 

felbomlása, 

 

Topográfia: Recsk, 

Hortobágy, Corvin 

köz, 

Mosonmagyaróvár. 

− Érvek gyűjtése a 

Kádár-rendszer 

diktatórikus 

jellegének 

alátámasztására. 

− A Kádár-

rendszerről szóló 

különböző jellegű 

források elemzése, 

értelmezése. 

− A Kádár-rendszer 

és napjaink 

életkörülményeine

k összehasonlítása.  

− A 

rendszerváltoztatás 

jelentőségének 

bemutatása. 

 

A rendszer-

változtatás 

− A Szovjetunió és a 

szocialista rendszer 

országainak 

válsága.  

− A kétpólusú világ 

megszűnése. 

− A tárgyalásos 

rendszerváltoztatás. 

− Az első szabad 

választások 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK PÉLDÁUL: 

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

− Új iparvárosok azonosítása térképen. 

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

− 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. 

− Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött 

szerepéről. 

− Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári 

útmutatás alapján a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás időszakából. 

− Retró-kiállítás rendezése. 

− Kitelepítésekről, deportálásokról szóló visszaemlékezések részleteinek közös 

feldolgozása. 

− Gazdasági és társadalmi diagramok, grafikonok elemzése a szocializmus válságának 

időszakából. 

− Valamennyi fejlesztési feladat elvégezhető egyéni, páros és csoportos/kooperatív 

munkaforma keretében. 

 

 

 



TÉMAKÖR: Magyarország és a magyarok az ezredfordulón 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyarország 

a 

rendszerváltozt

atás után 

− A demokrácia 

kiépítése – a 

többpártrendszer 

működése 

− A piacgazdaság 

kiépítése - gazdasági 

válság és felzárkózás 

− Külpolitikai 

irányváltás: nyugati 

integráció és 

visegrádi 

együttműködés.  

Fogalmak: 

privatizáció, 

jogállam, 

integráció, 

Európai Unió, 

visegrádi 

együttműködés, 

kitelepítés, 

asszimiláció. 

 

Személyek: 

Esterházy János, 

Márton Áron. 

 

Kronológia: 

1999 

Magyarország 

belép a NATO-ba 

2004 

Magyarország 

belép az Európai 

Unióba. 

2012 

Magyarország 

Alaptörvénye.   

1944–1945 

magyarellenes 

atrocitások. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

Brüsszel, 

Lengyelország, 

Csehország, 

− A magyar történelem 

legfontosabb politikai 

eseményeinek időrendbe 

állítása a 

rendszerváltoztatástól 

napjainkig.  

− A magyar gazdaság 

fejlődésének bemutatása 

adatsorok, grafikonok 

alapján 

− Az Európai Unió 

céljainak felidézése  

− Az európai integráció 

eredményeinek és 

problémáinak 

áttekintése.  

− Áttekintő ábra 

értelmezése a 

magyarországi 

államszervezetről és a 

választási rendszerről.  

− A határon túli 

magyarság története 

főbb fordulópontjainak 

áttekintése 1920-tól 

napjainkig. 

− Példák gyűjtése a 

határon túli magyarság 

életéből a hűségre és 

helytállásra. 

− A határon túli magyar 

kisebbségi lét 

nehézségeinek 

bemutatása. 

− A Kárpát-medence 

1910-es és 1990 utáni 

etnikai térképének 

összehasonlítása a 

magyarság és a 

nemzetiségek 

elhelyezkedése 

szempontjából.  

A modern 

magyar állam 

− Az Alaptörvény 

− A köztársasági elnök 

− Az Országgyűlés, a 

kormány és az 

igazságszolgáltatás.  

− Az országgyűlési és 

önkormányzati 

választási rendszer. 

− Magyarország és az 

Európai Unió 

Együttélés a 

Kárpát-

medencében 

− Határon túli 

magyarlakta 

területek. 

− Fordulópontok a 

határon túli magyarok 

történetében 

− Fordulópontok a 

magyarországi 

nemzetiségek 

történetében  

− A hazai cigány/roma 

népesség története. 



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK PÉLDÁUL: 

− A Parlament meglátogatása. 

− Kiselőadás és prezentáció készítése Antall Józsefről. 

− Információk gyűjtése a visegrádi együttműködés előzményeiről és jelenlegi tartalmáról. 

− Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron) 

fordulópontjairól. 

− Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről. 

− Határon túli területek meglátogatása tanulmányi kirándulás kereteiben (pl. Határtalanul 

program). 

− Tabló vagy prezentáció készítése a hazai cigányság korabeli életmódjáról. 

− Korabeli Híradó részletek megtekintése alapján a rendszerváltoztatás körülményeinek 

megismerése, nehézségeinek azonosítása. 

− Valamennyi fejlesztési feladat elvégezhető egyéni, páros és csoportos/kooperatív 

munkaforma keretében. 

 

TÉMAKÖR: Lábnyomaink a nagyvilágban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Lábnyomaink a 

nagyvilágban 

− Világjáró magyarok 

(utazók, felfedezők). 

− Tudósok és 

feltalálók (pl. 

informatika, 

autóipar, űrkutatás). 

− Világraszóló 

sportsikerek – 

magyarok az 

olimpiákon. 

− Magyar művészek a 

világban. 

Javasolt személyek 

(altémánként 1-2): 

Julianus barát, 

Kőrösi Csoma 

Sándor, Magyar 

László; Bolyai 

János, Neumann 

János, Csonka János, 

Galamb József, 

Kármán Tódor, 

Teller Ede; Papp 

László, Puskás 

Ferenc, Egerszegi 

Krisztina,  

Balczó András; Liszt 

Ferenc, Munkácsy 

Mihály, Kodály 

Zoltán, Bartók Béla, 

Korda Sándor. 

− Valamely területen 

kiemelkedő 

eredményt elérő 

magyarok 

tevékenységének 

felidézése, 

bemutatása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK PÉLDÁUL: 

− 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, Gábor 

Dénes stb.). 

− Prezentáció készítése egy sikeres magyar sportolóról. 

− Film vagy filmrészlet megtekintése egy szabadon választott kiemelkedő személyiségről. 

− Valamennyi fejlesztési feladat elvégezhető egyéni, páros és csoportos/kooperatív 

munkaforma keretében. 

 

  



7.B osztály 

TÉMAKÖR: A modern kor születése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A nemzeti eszme 

és a birodalmak 

kora 

− A nemzeti eszme és a 

nemzetállamok 

Európája. 

− A világ nagyhatalmai 

és ellentéteik a 20. 

század kezdetén. 

− Gyarmatbirodalmak a 

világ térképén. 

Fogalmak: 

nacionalizmus, 

liberalizmus, közös 

ügyek, dualizmus, 

Millennium, 

emancipáció, 

urbanizáció. 

Személyek: 

Bismarck, Andrássy 

Gyula. 

Kronológia: 1871 

Németország 

egyesítése. 

1867 a kiegyezés 

1896 a Millennium. 

Topográfia: 

Németország, 

Olaszország, Brit 

Birodalom, Amerikai 

Egyesült Államok, 

India, Japán, 

Budapest. 

− A 20. század eleji 

nagyhatalmak 

azonosítása, és a 

korabeli világra 

gyakorolt hatásuk 

feltárása térképek 

és egyszerű ábrák 

segítségével. 

− A nacionalizmus 

legjellemzőbb 

gondolatait 

megjelenítő 

néhány egyszerű 

és rövid forrás 

értelmezése és 

azonosítása. 

− A dualizmus kori 

Budapest lakóinak 

és életmódjának 

bemutatása. 

− A 20. század eleji 

és korunk 

életmódja közötti 

különbségek 

azonosítása. 

− A korszak ipari és 

technikai 

fejlődésének 

bemutatása. 

− A korszak ipari 

fejlődésének 

nyomon követése 

diagramok, 

táblázatok 

segítségével 

− A millenniumi 

Budapest 

bemutatása 

 

A millenniumi 

Magyarország 

− Az Osztrák-Magyar 

Monarchia 

− Az ipar fejlődése - 

magyar feltalálók és 

találmányok  

− Budapest 

− A soknemzetiségű 

ország  

− A millenniumi 

ünnepségek 



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK PÉLDÁUL: 

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

− Magyarázatok keresése és azok megvitatása egyes államok létrejöttének és 

megerősödésének okaira (pl. Amerikai Egyesült Államok). 

− Ismerkedés nemzeti jelképekkel (zászlók, himnuszok). 

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

feltalálójáról. 

− Képgyűjtemény (tabló) összeállítása a millenniumi Budapestről internetes források 

alapján. 

TÉMAKÖR: Az első világháború  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztő feladatok 

Az első 

világháború, 

Magyarország 

a háborúban 

− A halálos lövés: a 

világháború 

kirobbanása. 

− A hadviselő felek: az 

antant és a központi 

hatalmak. 

− Az állóháború. 

− Magyarok a 

világháborúban. 

 

Fogalmak: antant, 

központi hatalmak, 

front, állóháború, 

hátország, 

bolsevik, 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, fehér 

különítményes 

megtorlások,  

Személyek: Tisza 

István, Lenin, 

Károlyi Mihály, 

Horthy Miklós. 

Kronológia: 1914–

1918 az első 

világháború, 1920. 

június 4. a trianoni 

békediktátum.  

Topográfia: 

Szarajevó, Szerbia, 

Doberdó, 

Kárpátalja, 

Felvidék, 

Délvidék, 

Burgenland, 

Erdély, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, 

Románia, Ausztria. 

− A fontosabb hadviselő 

országok 

csoportosítása a 

szövetségi rendszerek 

szerint. 

− Az első világháborús 

hadviselés 

összehasonlítása a 

korábbi háborúkéval. 

− A háborús 

körülményeket 

bemutató különböző 

típusú források 

gyűjtése, feldolgozása. 

− A történelmi 

Magyarország 

szétesésének 

bemutatása térképen az 

elcsatolt területek 

történelmi 

megnevezésével. 

− Vélemény 

megfogalmazása a 

történelmi 

Magyarország 

felbomlásának okairól. 

− A trianoni 

békediktátum területi 

és demográfiai 

következményeinek 

értékelése. 

Magyarország 

1918–1919-ben 

− A forradalmi kísérlet 

és Magyarország 

megszállása 

− A tanácsköztársaság  

− Az ellenforradalom. 

A trianoni 

békediktátum  

− A Párizs környéki 

békék alapelvei, a 

vesztesek büntetése. 

− A trianoni 

békediktátum 

létrejötte 

− Magyarország 

területi, népességi és 

gazdasági 

veszteségei. 

 



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK PÉLDÁUL: 

− 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 felkeresése 

a lakóhelyen és környékén. 

− Első világháborús kiállítás megtekintése. 

− Első világháborús katonadalok gyűjtése és eléneklése. 

− Trianon a gyermek szemével – kortárs visszaemlékezések felkutatása és megbeszélése. 

TÉMAKÖR: Két világháború között 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Nyugati 

demokráciák  

− Az USA alkotmányos 

berendezkedése  

− Parlamentáris 

demokrácia Nagy-

Britannia példáján 

− A piacgazdaság 

működése 

Fogalmak: hatalmi 

ágak, alkotmány, 

elnök, általános 

választójog, 

piacgazdaság, 

világválság, revízió, 

numerus clausus, 

pengő.  

személyi kultusz, 

GULAG, 

nemzetiszocializmus, 

antiszemitizmus,  

 

Személyek: 

Roosevelt, Bethlen 

István, Klebelsberg 

Kuno, Szent-Györgyi 

Albert,  

Sztálin, Hitler. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

korszak, 

1933 a náci 

hatalomátvétel. 

 

− A brit 

parlamentáris és 

az amerikai elnöki 

rendszer 

összehasonlítása. 

− A piacgazdaság 

működésének a 

bemutatása 

− A Horthy-korszak 

gazdasági és 

kulturális, 

eredményeinek és 

problémáinak 

felidézése. 

− Az 

antiszemitizmus 

megnyilvánulásain

ak azonosítása 

források alapján.  

− A korszak egy 

kiemelkedő 

magyar 

személyiségének 

bemutatása. 

− A kommunista 

Szovjetunió és a 

nemzetiszocialista 

Németország 

jellemzőinek 

azonosítása képi 

A Horthy-rendszer − Horthy, a 

kormányzó.  

− Antikommunizmus és 

revíziós törekvések.  

− Gazdasági 

eredmények.  

− Az oktatás, a kultúra 

és a tudomány 

néhány kiemelkedő 

képviselője. 

A kommunista 

Szovjetunió 

− A kommunista 

ideológia 

− Lenin és Sztálin 

diktatúrája. 

− Tervgazdaság 

− A terror és a 

munkatáborok. 

A nemzetiszocialista 

Németország 

− A 

nemzetiszocializmus: 

fajelmélet és 

antiszemitizmus. 

− A náci 

hatalomátvétel, Hitler 

diktatúrája és a terror. 



Topográfia: 

Szovjetunió, Szibéria 

(munkatáborok). 

és szöveges 

forrásokban. 

− A totális 

diktatúrák 

összehasonlítása 

(pl. jelképek, 

ideológiák, 

hatalmi eszközök). 

− Érvelés a 20. 

század kirekesztő 

ideológiáival 

szemben. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK PÉLDÁUL: 

● 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. 

● GULÁG táborok és a náci koncentrációs táborok helyszíneinek térképen való 

azonosítása. 

● Film vagy filmrészletek megtekintése a nemzetiszocialista és/vagy a kommunista 

diktatúráról. 

TÉMAKÖR: A második világháború és következményei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Háború földön, 

tengeren és 

levegőben. 

− A hadviselő felek: a 

tengelyhatalmak és a 

szövetségesek.  

− Sztálin-Hitler paktum, 

kezdeti német sikerek. 

− A háború európai 

frontjai és a csendes-

óceáni hadszíntér.  

− Fordulatok a 

háborúban: Sztálingrád, 

Normandia, Berlin. 

Fogalmak: 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, 

bécsi döntések, 

nyilasok, totális 

háború, holokauszt, 

gettó, deportálás, 

koncentrációs 

tábor, 

zsidótörvények. 

hidegháború, 

vasfüggöny 

szuperhatalom, 

Észak-atlanti 

Szerződés 

Szervezete 

(NATO), Varsói 

− A nemzetiszocialista 

Németország és a 

kommunista 

Szovjetunió 

szerepének feltárása 

a háború 

kirobbantásában. 

− A második 

világháború 

fordulópontjainak 

felidézése. 

− A holokausztnak és a 

háború borzalmainak 

bemutatása 

különböző források 

alapján. 

− Magyarország 

területi változásait és 

Magyarország 

a világháború 

idején 

− A revíziós eredmények  

− A Szovjetunió elleni 

háború – a 2. magyar 

hadsereg a Donnál. 

− Német megszállás. 

− A kiugrási kísérlet és a 

nyilas hatalomátvétel. 



− A hadszíntérré vált 

Magyarország. 

Szerződés, berlini 

fal, jóléti állam.  

 

 

Személyek: 

Churchill, Teleki 

Pál, Szálasi Ferenc, 

Hruscsov, Kennedy  

 

Kronológia: 1939–

1945 a második 

világháború, 1941. 

június a 

Szovjetunió 

megtámadása, 

1944. március 19. 

Magyarország 

német megszállása, 

1945. április a 

háború vége 

Magyarországon. 

1947 a párizsi 

béke, a 

hidegháború 

kezdete, 

 

Topográfia: 

Sztálingrád, 

Normandia, 

Hirosima, Don-

kanyar, Auschwitz. 

Németországi 

Szövetségi 

Köztársaság, 

Német 

Demokratikus 

Köztársaság, Kuba 

világháborús 

részvételét, valamint 

a második 

világháború főbb 

eseményeit bemutató 

térképek értelmezése. 

− A magyar külpolitika 

háború előtti és alatti 

törekvéseinek és 

mozgásterének 

bemutatása. 

− Ítélet 

megfogalmazása a 

második 

világháborús 

népirtásokról és 

háborús bűnökről. 

− A magyar honvéd 

helytállásának 

felidézése források 

alapján. 

− Példák gyűjtése az 

ellenállás és 

embermentés 

formáira. 

− A második 

világháború után 

kialakult világrendet 

bemutató térkép 

áttekintése és 

értelmezése. 

− A nyugati 

demokrácia és a 

szovjet diktatúra 

összehasonlítása. 

− Információk 

szerzése, 

rendszerezése és 

értelmezése a két 

szuperhatalom 

fegyverkezési 

versenyéről 

diagramok, 

táblázatok, képek és 

térképek 

segítségével. 

A háború 

borzalmai, a 

holokauszt 

− A totális háború.  

− Az európai és 

magyarországi 

zsidótörvények. 

− A holokauszt 

Európában és 

Magyarországon 

− A bombázások és 

városi harcok – 

Budapest példáján. 

− Az atombomba 

A háború 

következményei 

− Európa felosztása  

− Nyugat és Kelet 

szembenállása, a 

kétpólusú világ 

− A hidegháború 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK PÉLDÁUL: 

− Képek gyűjtése a német haderő és a szövetségesek magyarországi pusztításáról.  



− Ismeretek szerzése és megvitatása a holokauszt történetét feldolgozó gyűjtemények, 

online adatbázisok segítségével (pl. látogatás a Holokauszt Emlékközpontban). 

− A holokausztról szóló visszaemlékezések, irodalmi és filmfeldolgozások egy-egy 

részletének megbeszélése. 

− Példák gyűjtése az ellenállás és embermentés formáira. 

− Egy magyarországi embermentő (pl. Boldog Salkaházi Sára) tevékenységének 

megismerése és értékelése. 

− Második világháborús emlékhelyek, emlékművek és sírhelyek feltérképezése és 

felkeresése a lakóhelyen és környékén. 

− Kiselőadás tartása egy hidegháborús konfliktusról. 

 

TÉMAKÖR: Kommunista diktatúra Magyarországon 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Rákosi-

diktatúra 

− Háborús pusztítás és 

szovjet megszállás.  

− Megtorlások, 

deportálások, 

kitelepítések 

Magyarországon és 

a határon túl 

− Magyarország 

szovjetizálása 

− Államosítás, 

kollektivizálás, 

tervgazdaság 

− Terror és személyi 

kultusz 

Fogalmak: 

malenkij robot, 

államosítás, 

tervgazdaság, 

Államvédelmi 

Hatóság (ÁVH). 

Molotov-koktél, 

sortüzek, Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), úttörő, 

termelőszövetkezet, 

gulyáskommunizm

us, 

rendszerváltoztatás, 

többpártrendszer 

 

Személyek: Kovács 

Béla, Rákosi 

Mátyás, 

Mindszenty József, 

Nagy Imre, Kádár 

János, Gorbacsov, 

Reagan, Antall 

József, Göncz 

Árpád, Orbán 

Viktor 

 

− Magyarország 

szovjet 

megszállása 

következményeine

k felidézése.  

− A tömeges 

deportálások, 

kitelepítések 

jellemzőinek 

azonosítása 

visszaemlékezések 

és egyéb források 

alapján. 

− A Rákosi-rendszer 

jellemzőinek, 

bűneinek 

azonosítása 

források, képek, 

filmrészletek 

alapján.  

− Beszámolók 

készítése az 1956-

os forradalom és 

szabadságharc 

hőseiről. 

− Az 1956-os 

forradalom és 

szabadságharc utáni 

megtorlások 

 

Az 1956-os 

forradalom és 

szabadságharc 

− Október 23., a 

forradalom 

kirobbanása.  

− A pesti srácok és 

szabadsághősök. 

− A forradalom 

lakóhelyünkön és 

környékén.  

− Szovjet tankokkal a 

népakarat ellen. 

− A forradalom 

jelképei. 

A kádári 

diktatúra 

− A kádári megtorlás.  

− A pártállam 

működése: az 



elnyomás változó 

formái. 

− A szocialista 

modernizáció – „a 

legvidámabb 

barakk”. 

− Gulyáskommunizmu

s és hiánygazdaság.  

Kronológia: 1945 

szovjet megszállás, 

választás 

Magyarországon, 

1948–1956 a 

Rákosi-diktatúra. 

1956. október 23. a 

forradalom 

kitörése, 1956. 

november 4. a 

szovjet támadás, 

1956–1989 a 

Kádár-rendszer,  

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

Szovjetunió 

felbomlása, 

 

Topográfia: Recsk, 

Hortobágy, Corvin 

köz, 

Mosonmagyaróvár. 

kegyetlenségének 

bemutatása 

példákon keresztül. 

− Érvek gyűjtése a 

Kádár-rendszer 

diktatórikus 

jellegének 

alátámasztására. 

− A Kádár-

rendszerről szóló 

különböző jellegű 

források elemzése, 

értelmezése. 

− A Kádár-rendszer 

és napjaink 

életkörülményeine

k összehasonlítása.  

− A 

rendszerváltoztatás 

jelentőségének 

bemutatása. 

 

A rendszer-

változtatás 

− A Szovjetunió és a 

szocialista rendszer 

országainak 

válsága.  

− A kétpólusú világ 

megszűnése. 

− A tárgyalásos 

rendszerváltoztatás. 

− Az első szabad 

választások 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK PÉLDÁUL: 

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

− Új iparvárosok azonosítása térképen. 

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

− 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. 

− Tablókészítés az úttörő mozgalom jellemzőiről a világnézeti nevelésben betöltött 

szerepéről. 

− Családi emlékek bemutatása, visszaemlékezések gyűjtése, interjú készítése tanári 

útmutatás alapján a Kádár-rendszerről és a rendszerváltoztatás időszakából. 

− Retró-kiállítás rendezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉMAKÖR: Magyarország és a magyarok az ezredfordulón 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyarország 

a 

rendszerváltozt

atás után 

− A demokrácia 

kiépítése – a 

többpártrendszer 

működése 

− A piacgazdaság 

kiépítése - gazdasági 

válság és felzárkózás 

− Külpolitikai 

irányváltás: nyugati 

integráció és 

visegrádi 

együttműködés.  

Fogalmak: 

privatizáció, 

jogállam, 

integráció, 

Európai Unió, 

visegrádi 

együttműködés, 

kitelepítés, 

asszimiláció. 

 

Személyek: 

Esterházy János, 

Márton Áron. 

 

Kronológia: 

1999 

Magyarország 

belép a NATO-ba 

2004 

Magyarország 

belép az Európai 

Unióba. 

2012 

Magyarország 

Alaptörvénye.   

1944–1945 

magyarellenes 

atrocitások. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

Brüsszel, 

Lengyelország, 

Csehország, 

− A magyar történelem 

legfontosabb politikai 

eseményeinek időrendbe 

állítása a 

rendszerváltoztatástól 

napjainkig.  

− A magyar gazdaság 

fejlődésének bemutatása 

adatsorok, grafikonok 

alapján 

− Az Európai Unió 

céljainak felidézése  

− Az európai integráció 

eredményeinek és 

problémáinak 

áttekintése.  

− Áttekintő ábra 

értelmezése a 

magyarországi 

államszervezetről és a 

választási rendszerről.  

− A határon túli 

magyarság története 

főbb fordulópontjainak 

áttekintése 1920-tól 

napjainkig. 

− Példák gyűjtése a 

határon túli magyarság 

életéből a hűségre és 

helytállásra. 

− A határon túli magyar 

kisebbségi lét 

nehézségeinek 

bemutatása. 

− A Kárpát-medence 

1910-es és 1990 utáni 

etnikai térképének 

összehasonlítása a 

magyarság és a 

nemzetiségek 

elhelyezkedése 

szempontjából.  

A modern 

magyar állam 

− Az Alaptörvény 

− A köztársasági elnök 

− Az Országgyűlés, a 

kormány és az 

igazságszolgáltatás.  

− Az országgyűlési és 

önkormányzati 

választási rendszer. 

− Magyarország és az 

Európai Unió 

Együttélés a 

Kárpát-

medencében 

− Határon túli 

magyarlakta 

területek. 

− Fordulópontok a 

határon túli magyarok 

történetében 

− Fordulópontok a 

magyarországi 

nemzetiségek 

történetében  

− A hazai cigány/roma 

népesség története. 



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK PÉLDÁUL: 

− A Parlament meglátogatása 

− Kiselőadás készítése Antall Józsefről 

− Információk gyűjtése a visegrádi együttműködés előzményeiről és jelenlegi tartalmáról. 

− Kiselőadás készítése egy példamutató életút (pl. Esterházy János, Márton Áron) 

fordulópontjairól. 

− Beszámoló készítése az erdélyi falurombolási tervről. 

− Határon túli területek meglátogatása tanulmányi kirándulás kereteiben (pl. Határtalanul 

program). 

− Tabló vagy prezentáció készítése a hazai cigányság korabeli életmódjáról. 

 

TÉMAKÖR: Lábnyomaink a nagyvilágban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Lábnyomaink a 

nagyvilágban 

− Világjáró magyarok 

(utazók, felfedezők). 

− Tudósok és 

feltalálók (pl. 

informatika, 

autóipar, űrkutatás). 

− Világraszóló 

sportsikerek – 

magyarok az 

olimpiákon. 

− Magyar művészek a 

világban. 

Javasolt személyek 

(altémánként 1-2): 

Julianus barát, 

Kőrösi Csoma 

Sándor, Magyar 

László; Bolyai 

János, Neumann 

János, Csonka János, 

Galamb József, 

Kármán Tódor, 

Teller Ede; Papp 

László, Puskás 

Ferenc, Egerszegi 

Krisztina,  

Balczó András; Liszt 

Ferenc, Munkácsy 

Mihály, Kodály 

Zoltán, Bartók Béla, 

Korda Sándor. 

− Valamely területen 

kiemelkedő 

eredményt elérő 

magyarok 

tevékenységének 

felidézése, 

bemutatása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK PÉLDÁUL: 

− 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, Gábor 

Dénes stb.). 

− Prezentáció készítése egy sikeres magyar sportolóról. 


