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Helyi tanterv – TÖRTÉNELEM, 
TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

fakultáció 
11-12. évfolyam 

 
 

 heti óraszámok éves óraszámok 

11. évfolyam 5 180 

12. évfolyam 5 155 

 
 

11. évfolyam 
 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Órakeret 
25 óra 

Előzetes tudás 
Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. 
Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak 
versenye a világ újrafelosztásáért, élet a gyarmatokon. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

 A tanuló látja, hogy az okok közötti összefüggések vizsgálata 
segít annak a megállapításában, hogy mely tényezők játszották a 
legfontosabb szerepet az események bekövetkeztében. Felismeri, 
hogy a történelmi események magyarázata nagyon sok esetben 
az egyének és csoportok személyes indítékainak feltárásán és 
bemutatásán alapul. mely állami keretként. Tudja, hogy a 
modern polgári államszervezet új funkciói kiterjedtek az 
oktatásra, az egészségügyre és a szociálpolitikára. Megérti azokat 
a régi fejlődési kereteket szétfeszítő törekvéseket, amelyek 
szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi 
versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba. 
Felismeri, hogy a nemzetállami keret képes hatékonyan 

megjeleníteni, megvédeni egy nemzet érdekeit, melynek 
tagjainak jogai ekkor számos, a közösséget összetartó elemmel 
bővültek. 
Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom 
belső piacteremtő képessége együttesen segítették elő a 
nemzetállamok létrejöttét. Felismeri, hogy a különböző 
nemzetállamok megteremtésének igénye és a tőkés termelés 
állandó bővítésének kényszere magában hordozta a nemzetek 
közötti versengés kiéleződését, amely többek között a 
gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezte. 
Belátja, hogy az ipari forradalom újabb szakaszának eredményei 
(új iparágak, találmányok stb.) számos árnyoldallal 
(környezetkárosítás, társadalmi egyenlőtlenségek növekedése) 
jártak. 
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Képes saját ismeretforrások segítségével történelmi 
oknyomozásra, ehhez önálló jegyzetelésre, tudatos és kritikus 
internethasználatra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemzetállami törekvések 
Európában (Olaszország, 
Németország, a balkáni 
államok). 
Kisállamok, nagyhatalmak. 
 

Az Amerikai Egyesült 
Államok polgárháborúja 
és nagyhatalommá válása. 
 

Társadalmi és gazdasági 
változások a centrum 
országaiban. 
 

Az iparosodás új 
szakaszának hatásai 
(társadalom, gondolkodás, 
életmód, épített és 
természeti környezet). 
Technikai fejlődés feltételei és 
következményei. 
 

A munkásság 
érdekképviseleti és 
politikai mozgalmai, 
szervezetei. 
 

A modern polgári állam 
jellegzetességei. 
Hatalommegosztás formái, 
színterei. 
 

Az Európán kívüli világ 
változásai a XIX. század 
második felében: gyarmati 
függés, a birodalmak 
versenye a világ 
újrafelosztásáért. 
Függetlenség, alávetettség, 
kisállamok, nagyhatalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, 
grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. az 
egyenlőtlen fejlődés 
fogalmának értelmezése.) 

Önálló információgyűjtés 
különböző médiumokból. 
(Pl. az ipari forradalom 
második szakaszának 
találmányai; a Dreyfus-ügy.) 
 
Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése 
és a változások nyomon 
követése egy-egy 
történelmi jelenség 
kapcsán. (Pl. szövetségi 
rendszerek.) 

Híres emberek, történelmi 
személyek jellemzése, 
feltevések 
megfogalmazása a 
történelmi személyiségek 
cselekedeteinek, 
viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. 
Bismarck politikai pályája.) 

Önálló vélemény 
megfogalmazása 
történelmi eseményekről, 

szereplőkről, 
jelenségekről, filozófiai 
kérdésekről. (Pl. a 
gyarmatosítás ideológiája.) 
 
Kommunikáció: 

Esszé írása történelmi – 
társadalmi témákról. (Pl. a 
technikai fejlődés hatása a 

Földrajz: 
Kontinensek földrajza, 
Európa országai, Balkán, a 
városfejlődés szakaszai. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 

Stendhal, Balzac, Victor 
Hugo, Puskin, Zola, 
Dosztojevszkij, Verlaine, 
Rimbaud, Baudelaire, 
Keats. 
 
Vizuális kultúra: 

Eklektika, szecesszió és az 
izmusok meghatározó 
alkotói és művei. 
 
Ének-zene: 
Verdi, Puccini, Wagner, 
Debussy. 
 
Fizika: 
Tudósok, feltalálók:  
Faraday, Helmholz. 
 
Kémia: 

Meyer, Mengyelejev, Curie 
házaspár. 
 
Biológia-egészségtan: 
Pasteur, Darwin: 
evolúcióelmélet. 
 
Testnevelés és sport: 
Újkori olimpiák. 
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környezetre és az életmódra.) 

Mások érvelésének 
összefoglalása és 

figyelembe vétele. A 
véleménykülönbségek 
tisztázása, a saját álláspont 
gazdagítása, 
továbbfejlesztése. (Pl. 
rabszolgakérdés, női 
emancipáció.) 
 
Tájékozódás térben és időben: 

Történelmi időszakok 
összehasonlítása a 
változások mennyisége és 
gyorsasága szempontjából. 
(Pl. gyarmatbirodalmak 
kiterjedése a XIX. század 
elején és végén.) 

Események, jelenségek, 
tárgyak, személyek 
időrendbe állítása. (Pl. az 
olasz és a német egység 
megvalósulásának fő területi 
lépései.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 
interpretáció. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 
életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 
válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, 
egyeduralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, 
demokrácia, népképviselet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 
centrum, periféria, 
vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció, 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, 
középosztály, városiasodás, emancipáció, antiszemitizmus, 
cionizmus, szakszervezet, keresztényszocializmus, 

szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, hármas 
szövetség, antant, keleti kérdés. 
Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, 
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Rotschildok, Viktória királynő, XIII. Leó. 
Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-
csatorna, Elzász-Lotaringia, Balkán. 
Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 

1861–65 (az Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi 
csata), 1871 (a Német Császárság létrejötte), 1882 (a hármas 
szövetség megalakulása), 1907 (a hármas antant létrejötte). 

 
 

Tematikai egység 
A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 
Magyarországon 

Órakeret 
25 óra 

Előzetes tudás 
Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a 
dualizmus korában, a Monarchia együtt élő népei, a 
nemzetiségek helyzete. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel 
történt leverése nem járt együtt az összes vívmány 
megsemmisítésével, hiszen azok egy részére (pl. 
jobbágyfelszabadítás) az új hatalomnak is szüksége van saját 
helyzete stabilizálásához. 
Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon 
számos vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, 
így az európai élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az 
eredmények mellett számos – akár máig ható – társadalmi, 
gazdasági és szellemi, ideológiai ellentmondást is magában 

hordozott. Belátja, hogy Magyarországon a dualizmus korában 
következett be a – máig meglévő – szakadás az elit- és a 
tömegkultúra között. 
Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely 
megfelelt a kor erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú 
hatásait Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a hazai 
zsidó polgárság kiemelkedő szerepet játszott. Felismeri, hogy a 
dualizmus korában a magyar sajtó a modernizálódó magyar 
állam negyedik hatalmi ágává alakult. 
Képes különböző történelmi elbeszéléseket egybevetni 
egymással. Tud jeleneteket elbeszélni, erkölcsi kérdéseket felvető 
élethelyzeteket felismerni és bemutatni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szabadságharcot követő 
megtorlás és 
önkényuralom  
 
A kiegyezés létrejötte és 
tartalma. 
Államformák, államszervezet. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Példák gyűjtése a 
szabadságharcot követő 
megtorlás és üldöztetés 
magyar, valamint más 
nemzetiségű áldozatairól, 
formáiról, eszközeiről, 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi 
bárdok, a századforduló 
irodalmi élete (pl. a 
Nyugat). 
 
Vizuális kultúra: 
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A kiegyezéshez fűződő 
viták, a kiegyezés 
alternatívái. 
 
Politikai élet, társadalmi 
változások és gazdasági 
fejlődés a dualizmus 
korában. 
Fölzárkózás, lemaradás; 
Népesség, demográfia. 
 

Budapest világvárossá 
válása. 
 

A nemzetiségi kérdés 
alakulása, a zsidó 
emancipáció. 
 
A dualizmus válságjelei. 
 
A tudomány és művészet 
a dualizmus korában. 
 
Életmód a századfordulón. 

méretéről. (Pl. a lengyel, 
olasz és német származású 
honvéd tisztek kivégzése, a 
hazai zsidó közösségekre 
kirótt hadisarc.) 
Ismeretszerzés különböző 
írásos forrásokból, 
statisztikai táblázatokból. 
(Pl. a dualizmuskori 
gyáripar.) 
Egy történelmi 
oknyomozás 
megtervezése.  
 
Kritikai gondolkodás: 

Erkölcsi kérdéseket felvető 
élethelyzetek felismerése, 
bemutatása. (Pl. az aradi 
vértanúk búcsúlevelei, a 
tiszaeszlári vérvád 
képtelensége.) 
Különböző történelmi 
elbeszélések 
összehasonlítása a narráció 
módja alapján. (Pl. a 
kiegyezés mérlege Eötvös 
József és Kossuth Lajos írásai 
alapján.) 

Feltevések 
megfogalmazása egyes 
jelenségek hátteréről, 
feltételeiről, okairól. (Pl. a 
zsidó emancipáció okai, a 
zsidóság részvétele a 
modernizációban.) 
 
Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 
készítése. (Pl. a dualizmus 
pártviszonyai.) 
Vizuális rendezők 
(táblázatok, ábrák) 
készítése. (Pl. a dualista 
állam.) 

Beszámoló, kiselőadás 
tartása történelmi 

Romantika és realizmus 
(pl. Munkácsy Mihály), a 
szecesszió és eklektika 
jellemzői (pl. Steindl Imre: 

Országház). 
 
Ének-zene: 
Liszt Ferenc, az operett 
születése, Bartók Béla, 
Kodály Zoltán. 
 
Földrajz: 
Folyamszabályozás, 
természetkárosítás, 
árvizek kiváltó okai. 
 
Fizika:  

Az elektrifikáció, a 
transzformátor, a villamos 
mozdony, a karburátor. 
 
Testnevelés és sport: 
Magyar olimpiai részvétel 
– Hajós Alfréd, magyar 
sikersportágak (pl. úszás, 

vívás). 

 
Informatika: 
Internetes forrásgyűjtés pl. 
a dualizmus kori élclapok 
(Bolond Miska, Borsszem 
Jankó, Üstökös) 
anyagából. 
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forrásszövegek alapján. 
(Pl. dualizmuskori 
színházkultúra.) 

Események, történetek, 
jelenségek mozgásos, 
táncos, dramatikus 
megjelenítése. (Pl. jelenetek 
egy pesti kávéház 
mindennapjaiból.) 
 
Tájékozódás időben és térben: 
Az európai történelem és a 
magyar történelem 
kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. a kiegyezés 
létrejöttét elősegítő 
külpolitikai tényezők 
számbavétele.) 
A történelmi tér 
változásainak leolvasása 
különböző térképekről. 
(Pl. a magyarországi 
vasúthálózat fejlődése.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 
forrás, tény és bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 
válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, 
hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, 
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, 
vallás, jogegyenlőség, emancipáció, 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, 
dualista monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai 
Konföderáció, nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, 
Szabadelvű Párt, Szociáldemokrata Párt, választójog, torlódó 
társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, 
zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, 
népoktatás, millennium. 
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Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy 
Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza 
István, Jászi Oszkár, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz 
Ábrahám. 
Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, 
Fiume, Bosznia-Hercegovina. 
Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 
(Deák Ferenc húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József 
megkoronázása), 1868 (a nemzetiségi és népiskolai törvény, a 
horvát-magyar kiegyezés), 1875–90 (Tisza Kálmán 
miniszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a 
millennium), 1905 (a Szabadelvű Párt választási veresége, 
belpolitikai válság). 

Tematikai 
egység 

Az első világháború és következményei 
Órakeret 
30 óra 

Előzetes tudás 
A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi 
konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti 
kérdés. A dualista monarchia válsága.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel 
kapcsolatban az okok és a következmények kiválasztása és logikai 
összerendezése között jelentős különbségek lehetnek. Érzékeli, 
hogy az okozati összefüggések feltárása közötti különbségek 
miatt lényeges eltérések lehetnek ugyanazon történelmi esemény 
bemutatása, értelmezése és értékelése között. Látja az első 

világháború kirobbanásához vezető okokat, és azok komplex 
jellegét. Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyhatalmi 
egyensúly felbomlása, a gyarmatokért való versengés, a létrejövő 
katonai szövetségek, a fegyverkezési verseny és a megoldatlan 
balkáni helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Érti, hogy az új 
hadászati eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó 
harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel jártak, és 
minden állampolgárt érintettek. 
Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig nem 
létező új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt 
romboló morális hatásaival. Ismeri és érti a trianoni trauma 
lényegét, máig tartó hatásainak mozgatórugóit. Megérti, hogy a 
későbbi győztesek olyan – sok tekintetben irracionális, megalázó – 
békeszerződéseket kényszerítettek rá a legyőzöttekre, melyekkel 
igazolni lehetett a háborús társadalmi áldozatvállalás értelmét, 
ugyanakkor ezek magukban hordozták egy újabb fegyveres 
konfliktus kényszerét. 
Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút 
lezáró békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új 
ellentmondásokat, különös tekintettel a kelet-közép-európai 
régióra. Érti az oroszországi események társadalmi, gazdasági, 
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ideológiai hátterét és az emberi történelem további alakulására 
gyakorolt hatásait. Látja, hogy a világháború Európa hatalmi 
pozícióvesztését, az Egyesült Államok centrális helyzetbe 
kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák 
kialakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac 
felbomlását eredményezte. 
Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára 
és megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Önálló 
véleményt tud megfogalmazni történelmi eseményekről. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az első világháború. 
Hadviselés. 
 

Magyarország az első 
világháborúban. 
 

A februári forradalom és a 
bolsevik hatalomátvétel. A 
diktatúra kiépülése 
Szovjet-Oroszországban. 
 
A háborús vereség 
következményei 
Magyarországon: az 
Osztrák-Magyar 
Monarchia felbomlása, az 
őszirózsás forradalom, a 
tanácsköztársaság. 
 

Az első világháborút 
lezáró békerendszer. 
 

A trianoni békediktátum. 
Kisebbség, többség, 
nemzetiségek. 

 
Új államok Közép-
Európában. A határon túli 
magyarság sorsa.  
Kisállamok, nagyhatalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, 
diagramokból. (Pl. háborús 
veszteségek.) 

Önálló információgyűjtés 
adott témához különböző 
médiumokból. (Pl. 
haditudósítások, plakátok.) 

Információk gyűjtése 
múzeumokban. (Pl. a 
korszak helytörténeti 
vonatkozásai.) 
 
Kritikai gondolkodás: 

Különböző szövegek, 
képek, plakátok, 
karikatúrák vizsgálata a 
történelmi hitelesség 
szempontjából. (Pl. Ferenc 
József korának plakátjai, 
karikatúrái.) 
Tanult ismeretek 
problémaközpontú 
elrendezése. (Pl. hadicélok, 
haditervek – békecélok, 
békeelvek, és ezek 
megvalósulása.) 

 
Kommunikáció: 
Esszé írása történelmi-
társadalmi témákról (Pl. a 
trianoni békediktátum 
hatásai.) 
Mások érvelésének 

Földrajz:  
Európa domborzata és 
vízrajza. 
 
Magyar nyelv és irodalom:  
Móricz Zsigmond: 
Barbárok, Ady Endre, 
Babits Mihály háborús 
versei. 
 
Kémia:  
Hadászatban 
hasznosítható vegyi 
anyagok. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Tömegkommunikáció, 
médiumok hatása a 
mindennapi életre. 
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összefoglalása és 
figyelembe vétele. A 
véleménykülönbségek 
tisztázása. (Pl. 
Magyarország részvétele a 
világháborúban.) 

Történetek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. a magyar 
delegáció részvétele a 
béketárgyalásokon.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

Kronológiai adatok 
rendezése. (Pl. a háború 
kiemelkedő eseményeinek 
időrendje.) 

Néhány kiemelt esemény, 
jelenség topográfiai 
adatainak elhelyezése 
vaktérképen. (Pl. a 
békeszerződések területi 
vonatkozásai.) 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 
bizonyíték, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, 
nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 
válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, 
demokrácia, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, 
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 
vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi 

hatalmak, frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, 
revízió, reváns, bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás 
forradalom, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), 
egypártrendszer, proletárdiktatúra, ellenforradalom, kormányzó, 
vörösterror, fehérterror. 
Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi 

Mihály, Jászi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Aponyi Albert, 
Horthy Miklós. 
Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, 
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Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, a balti államok, 
Lengyelország, a trianoni Magyarország. 
Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a 

szarajevói merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák–Magyar 
Monarchia hadat üzen Szerbiának, a világháború kirobbanása), 
1917 (a februári forradalom és a bolsevikok hatalomátvétele 
Oroszországban), 1918. október 31. (az őszirózsás forradalom 
győzelme), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 (a 
békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – 
augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a 
trianoni békediktátum aláírása). 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között 
Órakeret 
40 óra 

Előzetes tudás 
A gazdasági világválság és következményei az Egyesült 
Államokban és Európában, diktatúrák és diktátorok 
földrészünkön. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több 
országban a szociális demagógia felerősödésével járt, így utat 
nyitott a szélsőséges elemek hatalomra kerülésének, akik 
diktatórikus rendszereket vezettek be. Ismeri a diktatúrák 
működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy osztályalapon, a 
bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoportokat 
bélyegeztek meg, telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, és a 

társadalmat „fenyegető veszélyre” való tekintettel mindenkinek 
korlátozták a szabadságjogait. 
Érti, hogy az emberek élete még akkor is különböző, ha 
ugyanabban a korban és ugyanabban az országban éltek, hiszen 
az adott korban is különböző gondolkodású emberek léteztek, 
ezért a korszakra jellemző általános dolgok nem mindig igazak 
mindenkire. 
A tanuló érti, hogy az Egyesült Államokban az 1920-as évek nagy 
gazdasági fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak 
(pl. az autók elterjedése), amelyet az évtized végi nagy válság 
követett. Látja, hogy a válságból való kilábalást különbözőképpen 
találták meg a világ vezető hatalmai és országai. 
Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a 
gazdasági válságok egyik következménye a szélsőségek 
térnyerése. Belátja, hogy a korszakban megtörtént az elitkultúra 
és a tömegkultúra végérvényes szétválása. Tudja, hogy a 
korszakban hatalmas lépés történt a női emancipáció felé. 
Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, 
értékrendek egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont 
megfogalmazására. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1920-as évek politikai 
és gazdasági viszonyai. 

 
Demokráciák és 
tekintélyuralmi rendszerek 
Európában a két 
világháború között. 
Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 

 
Az olasz fasiszta állam és 
ideológia jellemzői. 
 
A kommunista diktatúra a 
Szovjetunióban. 
 
Az 1929-33-as 
világgazdasági válság 
jellemzői és 
következményei. Az 
Amerikai Egyesült 
Államok válasza a 
válságra: a New Deal. 
 
A nemzetiszocialista 
ideológia és a náci 
diktatúra jellemzői. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, 
propaganda. A fanatizmus 
jellemzői és formái. 
 

XX. századi totális 
diktatúrák jellemzőinek 
feldolgozása, az általuk 
elkövetett bűntettek 
megismertetése. 
 

Nemzetközi viszonyok a 
két világháború között. 
 
A gyarmatok helyzete. 
 
Tudomány és művészet a 
két világháború között. 
Korok, korstílusok. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés különböző 
statisztikai táblázatokból, 
grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. a német 
választások eredményei 
1928–33 között; a 
munkanélküliség alakulása az 
Egyesült Államokban 1929–
1937.) 

Különböző emberi 
magatartástípusok, 
élethelyzetek 
megfigyelése, 
következtetések levonása. 
(Pl. a GULAG táborainak  
élete Szolzsenyicin: Ivan 
Gyenyiszovics egy napja 
című műve alapján.) 

 
Kritikai gondolkodás: 

Feltevések megfogalmazása 
egyes társadalmi-történelmi 
jelenségek okairól. (Pl. az 
antiszemitizmus okai.) 

Különböző szövegek, 
hanganyagok stb. 
vizsgálata a hitelesség 
szempontjából. (Pl. 
különböző propagandafilmek 
elemzése.) 
Híres emberek, történelmi 
személyiségek jellemzése, 
feltevések megfogalmazása 
a történelmi személyiségek 
cselekedeteinek, 
viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. 
Gandhi és a polgári 
engedetlenségi mozgalom.) 
 
Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 
készítése. (Pl. a 
világgazdasági válság 

Magyar nyelv és irodalom:  
Az avantgárd (pl. 
Apollinaire, Borges, 
Bulgakov, Faulkner, Thomas 
Mann, Orwell, 
Szolzsenyicin, Iszaak Babel). 

 
Vizuális kultúra:  
A technikai képalkotás: 
fényképezés, film 
jelentősége. 
Az avantgárd: Picasso: 
Guernica. 

Fényképek értelmezése. 
 
Ének-zene:  
Az avantgárd zene, a 
dzsessz. 
 

Biológia-egészségtan: 
Vitaminok, penicillin – 
antibiotikumok, 
védőoltások. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
A média kifejező eszközei 
és ezek 
hatásmechanizmusa.  
A korszak stílusirányzatai. 
 
Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet – a berlini 
olimpia (1936). 
 
Informatika:  

Archív filmfelvételek 
keresése az interneten és 
elemzésük. 
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Életmód és mindennapok 
a két világháború között. 
Nők és férfiak életmódja és 
társadalmi helyzete, 
életformák. 

jelenségei.) 
 
Tájékozódás időben és térben: 

A történelmi tér 
változásainak leolvasása 
különböző térképekről. 
(Pl. Köztes-Európa 
nemzetiségi térképének 
összevetése az első 
világháború előtti és utáni 
államhatárokkal.) 

Történelmi időszakok 
összehasonlítása a 
változások mennyisége és 
gyorsasága szempontjából. 
(Pl. a hagyományos női 
szerep megváltozása fél 
évszázad alatt.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 
életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 
válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, 
egyeduralom, monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, 
diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 
periféria, népképviselet, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív 
állam, kisantant, Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, 
tervutasításos rendszer, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, 
tőzsde, túltermelési válság, New Deal, totális diktatúra, tömeg 

propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, zsidóüldözés, Führer, 
SS, Berlin-Róma tengely, Anschluss, tekintélyelvű állam, 
erőszakmentes ellenállás, magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra. 
Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, 
Gandhi. 
Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, 

Berlin, weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, 
Szudéta-vidék. 
Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a 
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Szovjetunió létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói 
egyezmény), 1929–1933 (a világgazdasági válság), 1933 (Hitler 
hatalomra kerülése), 1936 (Berlin–Róma tengely), 1938 (Anschluss, a 
müncheni konferencia). 

 
 

Tematikai 
egység 

Magyarország a két világháború között 
Órakeret 
30 óra 

Előzetes tudás 
Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. 
Trianon és következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy önmagában az a tény, hogy egy 
történelmi beszámolóban nincsenek valótlan tények és hamis 
állítások, nem biztosítja azt, hogy a beszámoló hiteles és 
megbízható képet ad az eseményekről. Félrevezető lehet például 
az, ha bizonyos tényeket nem említ, vagy olyan összefüggéseket 
sugall az események között, amelyek valójában nem léteztek. 
Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított 
területeken kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét. 
Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, 
annak eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai 
alternatívákkal és képes azonosítani azok mozgatórugóit. Érti, 
hogy a két világháború közötti magyar fejlődés legfontosabb 
mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak hatásaira való 
reflektálás volt. Tudatosulnak benne a trianoni békeszerződés 

politikai életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra 
gyakorolt hatásai. 
Képes különböző időszakokat bemutató történelmi térképek 
összehasonlítására, a különböző változások (területi, etnikai, 
demográfiai stb.) hátterének a feltárására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A konszolidáció kezdete 
folyamata, jellemzői, 
eredményei és válsága. 
Államformák, államszervezet. 
 
A válság és hatása: a 
belpolitikai élet változásai 
az 1930-as években. 
 
A magyar külpolitika 
céljai és lehetőségei a két 
világháború között. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, 
grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. magyar 
gazdaság a két világháború 
között.) 

Különböző emberi 
magatartástípusok, 
élethelyzetek 
megfigyelése, 
következtetések levonása. 
(Pl. az egyes társadalmi 
csoportok életkörülményei.) 

Földrajz:  
Magyarország és Közép-
Európa természeti 
adottságai. 
 
Magyar nyelv és irodalom:  
A Nyugat mint folyóirat és 
mint mozgalom; József 
Attila; a népi írók; a 
határon túli irodalom. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Tömegkommunikáció, 
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A revízió lépései és 
politikai következményei 
Magyarországon. 
 
Társadalom és életmód 
Magyarországon a két 
világháború között. 
Szegények és gazdagok 
világa. Egyenlőség, 
emancipáció. 

 
Tudomány és művészet a 
két világháború között. 
 
Tömegkultúra és -sport. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, 
propaganda. 

 
Kritikai gondolkodás: 

Feltevések 
megfogalmazása a 
történelmi személyiségek 
cselekedeteinek 
mozgatórugóiról. (Pl. 
Horthy Miklós politikai 
életpályája.) 

Történelmi – társadalmi 
adatok, modellek és 
elbeszélések elemzése a 
bizonyosság, a lehetőség 
és a valószínűség 
szempontjából. (Pl. a 
magyar külpolitika 
mozgástere, alternatívái.) 

Különböző hanganyagok, 
filmek vizsgálata a 
történelmi hitelesség 
szempontjából. (Pl. a 
korabeli játékfilmekből 
kirajzolódó mindennapi élet 
és társadalomkép összevetése 
a történeti valósággal). 
 
Kommunikáció: 
Önállóan gyűjtött 
képekből összeállítás, 
tabló készítése. (Pl. a 
korszak helytörténeti 
vonatkozásai.) 

Beszélgetés egy 
társadalmi, történelmi 
témáról. Saját vélemény 
érthető megfogalmazása. 
(Pl. az antiszemitizmus 
témában.) 
 
Tájékozódás térben és időben: 

A világtörténet, az európai 
történelem, a magyar 
történelem eltérő időbeli 
ritmusának és 
kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. a német 

médiumok hatása a 
mindennapi életre, a 
magyar hangosfilmgyártás 
kezdetei. 
propaganda-eszközök 
 
Biológia-egészségtan:  
Szent-Györgyi Albert. 
 
Vizuális kultúra:  
avantgárd – Kassák Lajos. 
 
Informatika:  
Anyaggyűjtés tudatos és 
kritikus 
internethasználattal a 
revízió, irredentizmus 
témájában. 
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befolyás erősödése és hatásai.) 
Néhány kiemelt esemény, 
jelenség topográfiai 

helyének elhelyezése 
vaktérképen. (Pl. a revíziós 
politika eredményei 1938–
39.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 
válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, 
parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, 
választójog,  
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, 

földreform, népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, 
revízió, irredentizmus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, 
agrárolló, népi mozgalom, a nyilas mozgalom, nyílt és titkos 
szavazás, zsidótörvény, győri program, első bécsi döntés. 
Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös 
Gyula, Imrédy Béla, Szent-Györgyi Albert. 
Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 
Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen 

István miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932–1936 
(Gömbös Gyula miniszterelnöksége), 1938. november 2. (az első 
bécsi döntés), 1939. március (Kárpátalja visszacsatolása). 

 
 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret 
30 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború jellemzői és következményei. 
Magyarország a második világháborúban. A holokauszt 
Európában és Magyarországon. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

 A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok 
hatásait, a hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern 
totális háború jellemzőit és a tömegpusztító hadászati eszközök 
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használatát. Feltárja a politikai antiszemitizmus 
megnyilvánulásai megerősödésének mozgatórugóit, azonosítja 
veszélyeit, 
Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelmélet 
következményeit (megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, 
deportálás, megsemmisítés). Tudja, hogy mennyi áldozattal, 
pusztítással járt a második világháború, és hogy a holokauszt az 
emberiség, valamint az egész magyarság tragédiája. Belátja, hogy 
az ország számára veszteségként értelmezhető a hazai zsidó 
származású művészek, tudósok, feltalálok emigrációba 
kényszerülése (pl. Bartók, Neumann, Teller). Megismer olyan 
történelmi helyzeteket, amelyek a háborús viszonyok közötti 
népek, népcsoportok vagy személyek megmentését 
eredményezték. 
Megérti, miként került a háború során Magyarország 
kényszerpályára és ez milyen következményekkel járt az ország 
sorsát illetően. 
Képes önálló véleményt megfogalmazni társadalmi-történelmi 
eseményekről, azok főbb szereplőiről. Képes erkölcsi kérdéseket 
felvető élethelyzeteket felismerni és megvitatni, valamint a 
hatalmon lévők és a társadalom felelősségének mérlegelésére a 
hazánkat érintő alapvető tragédiákban (pl. a doni katasztrófa, a 
holokauszt). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második világháború 

kitörése. Hadi és 
diplomáciai események a 
Szovjetunió elleni német 
támadásig. 
Békék, háború, hadviselés. 

 
A fordulat a háború 
menetében. 
 
A szövetségesek 
együttműködése és 
győzelme. 
Egyezmények, szövetségek. 

 
A második világháború 
jellemzői. A holokauszt. 
 
Magyarország háborúba 
lépése és részvétele a keleti 
fronton. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés 
szaktudományi 
munkákból. (Pl. 
Magyarország háborús 
veszteségeiről.) 

Ismeretszerzés különböző 
írásos forrásokból. (Pl. az 
első és második 
zsidótörvény.) 

Emberi magatartástípusok, 
élethelyzetek 
megfigyelése, 
következtetések levonása. 
(Pl. kollaboránsok, ellenállók, 
embermentők a második 
világháborúban.) 
 
Kritikai gondolkodás: 

Híres emberek jellemzése 
(Pl. Churchill, a brit 

Fizika: 

Nukleáris energia, 
atombomba. 
 
Etika: 
Az intolerancia, a gyűlölet, 
a kirekesztés, a 
rasszizmus. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
Radnóti Miklós, Semprun: 
A nagy utazás, Kertész 
Imre: Sorstalanság. 
Személyes történetek, 
naplók, memoárok 
 
Vizuális kultúra: 
A technikai képalkotás: 
fényképezés, a film 
jelentősége. 
Fényképek értelmezése (pl. 
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Kállay Miklós 
miniszterelnöksége. 
 
A német megszállás és 
nyilas uralom. 
Felszabadulás és szovjet 
megszállás. 
 
Háborús veszteségeink. A 
zsidóüldözés társadalmi, 
eszmei háttere és 
holokauszt 
Magyarországon. 
A fanatizmus jellemzői és 
formái.  

elszántság jelképe.) 
Értékrendek 
összehasonlítása, saját 
értékek tisztázása. (Pl. 
Göring-, Höss-idézetek alapján 
a náci gondolkodásról.) 
Történelmi-társadalmi 
jelenségek értékelése a saját 
értékrend alapján. (Pl. 
holokauszt.) 
Filmek a történelmi 
hitelességének vizsgálata. 
(Pl. A halál ötven órája 
[1965].) 

Kérdések megfogalmazása 
a forrás megbízhatóságára 
vonatkozóan (pl. Horthy 
Miklós emlékiratai kapcsán). 

A zsidótörvények 
változásainak felismerése, 
az okok megkeresése. 
 
Kommunikáció: 

Események dramatikus 
megjelenítése. (Pl. 
Churchill és Roosevelt vitája 
a második front 
megnyitásának helyszínéről.) 

Érvelés: (pl A náci fajelmélet 
tarthatatlansága.) 
 
Tájékozódás időben és térben: 

A történelmi tér 
változásainak leolvasása 
térképekről. (Pl. a náci 
Németország és a Szovjetunió 
terjeszkedése 1939–1941.) 

Kronológiai adatok 
rendezése. 

Capa: A normandiai 
partraszállás fényképei) 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Videó-interjúk, 
visszaemlékezések, a 
videó-interjú, mint műfaj 
elemzése 
 
Informatika: 
Archív filmfelvételek 
keresése az interneten, és 
elemzésük. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
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teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 
válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 
diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, 
állampolgári jog, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, 
koncentrációs tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, 
holokauszt, partizán, totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, 
Vörös Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, 
második bécsi döntés, „hintapolitika”, gettó, deportálás, 
munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij robot. 
Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, 
Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, 
Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Wallenberg. 
Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, 
Sztálingrád, Kurszk, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, 
Normandia, Újvidék, Kamenyec-podolszki, Voronyezs, Don-
kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 
Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási 

egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja 
Lengyelországot, kitör a második világháború), 1941. június 22. 
(Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1942 (Midway-
szigeteknél lezajlott ütközet, el-alameini csata), 1943 (véget ér a 
sztálingrádi csata, a kurszki csata), 1944. június 6. (megkezdődik a 

szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. február (a jaltai 
konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejeződése), 1945. 
augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 2. 
(Japán fegyverletételével véget ér a második világháború). 
1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar 
támadás Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 
1942–1944 tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január 
(a doni katasztrófa), 1944. március 19. (a németek megszállják 
Magyarországot), 1944. október 15. (Horthy Miklós sikertelen 
kiugrási kísérlete, nyilas hatalomátvétel), 1944. december 21. 
(Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés), 1945. április 
(Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet 
megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon). 
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12.évfolyam 
 
 

Tematikai 
egység 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ 
kiépülése 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az 
Amerikai Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a 
gyarmatok helyzete a két világháború között.  

A tematikai 
egység 
nevelési-
fejlesztési 
céljai 

A tanuló felismeri, hogy a katonai és a gazdasági erőviszonyok 
között lehetnek összefüggések. A katonai fölény azonban nem jelent 
feltétlenül gazdasági és kulturális fölényt. 
Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó 
és versenyképtelen vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös 
döntés intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább 
biztosító formája. 
A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ 
kialakulásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi 
háborúk máig ható következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a 
két tömbben élők különböző helyzetéről, mindennapjairól. 
Képes társadalmi-történelmi jelenségeket értékrendek alapján 
mérlegelni, társadalmi-történelmi témákat vizuálisan ábrázolni, 
valamint a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyugati országok 
gazdasági és katonai 
integrációja. Az új 
világgazdasági rendszer 
kialakulása. 
Erőforrások és termelési 
kultúrák. 

 
A szovjet tömb 
kialakulása, jellemzői. 
A hidegháborús 
szembenállás, a kétpólusú 

világ, a megosztott 
Európa. 
Egyezmények, szövetségek. 
 

A gyarmati rendszer 
felbomlása (India, Kína), a 
„harmadik világ”. 
 
A közel-keleti 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés különböző 
írásos forrásokból, vizuális 
rendezők készítése. (Pl. a 
két szuperhatalom 
jellemzőinek összegyűjtése.) 

A tanultak felhasználása 
új feladathelyzetekben. 
(Pl. Kelet-Közép-Európa 
országainak szovjetizálása.) 
 
Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 
készítése. (Pl. a két 
szuperhatalom katonai 
kiadásai.) 

Beszélgetés egy 
társadalmi, történelmi 
témáról. Saját vélemény 
megfogalmazása. (Pl. az 
iszlám fundamentalizmus 

Magyar nyelv és irodalom: 

Orwell, Szolzsenyicin, 
Hrabal, Camus, Garcia 
Marquez. 
 
Kémia: 

Hidrogénbomba, 
nukleáris fegyverek. 
 
Vizuális kultúra: 

A posztmodern, 
intermediális művészet. 
 
Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet. 
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konfliktusok. Izrael Állam 
létrejötte, az arab világ 
átalakulása. 
 
XX. századi totális 
diktatúrák jellemzőinek 
feldolgozása, az általuk 
elkövetett bűntettek 
megismertetése. 
 
 

okai, hatásai.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

Múltban élt emberek 
életének összehasonlítása 
a jelennel. (Pl. Közép-
Európa államai a 
szocializmus időszakában és 
napjainkban.) 

Tanult helyek 
megkeresése a térképen. 
(Pl. a két tömb meghatározó 
államai.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 
bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, 
gazdasági válság, adó, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 
emberi jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, 
centrum, periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, 
vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, 
NATO, Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség 
(Közös Piac), berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek 
mozgalma, újantiszemitizmus. 
Személyek: Sztálin Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, 
Kennedy Ben Gurion. 
Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 
Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi 
béke, India függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, 
az NDK, a NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a 
szovjet atombomba), 1950–1953 (a koreai háború), 1956 (az SZKP 
XX. kongresszusa, a szuezi válság,), 1957 (a római szerződések), 
1959 (a kubai forradalom), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin 
űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 1962–1965 (a második 
vatikáni zsinat),  
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Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között 
Órakeret 
14 óra 

Előzetes tudás 

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 

1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei 
és céljai. A határon túli magyarság sorsa. Október 23. mint 
iskolai ünnepély. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy amikor egy esemény bekövetkeztének 
az okait kutatjuk, nemcsak azt a kérdést kell feltenni 
magunknak, hogy miért következett be az az esemény, hanem 
azt is, hogy miért nem valami más történt helyette. Látja a 
magyar és az egyetemes történelem összefüggéseit. Átlátja, hogy 
nehéz történelmi helyzetben az emberek nézeteit, döntéseit és 
cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja.  
Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség 
elleni bűneit. Átérzi a szabadságharc hőseinek és áldozatainak a 
sorsát, szolidáris velük. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a 
kommunista diktatúra a lakosságot szabadságjogaiban 
korlátozta. A jogfosztások következményeként számosan 
emigrációba kényszerültek, amely az ország szempontjából 
veszteségként értelmezhető. 
Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott 
állami szuverenitás következményeit. Megérti, hogy 
Magyarországnak 1956-ban a rendkívül kedvezőtlen nemzetközi 
helyzetben, az erőegyensúlyra épülő politikai 
viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. 

Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenlegi 
demokratikus rendünk egyik talpköve. 
Képes felhasználni különböző visszaemlékezők adatközléseit, 
kiszűrve azok szubjektív elemeit, objektív történelmi kép 
kialakítása céljából az adott korról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország 
szovjetizálása, a 
kommunista diktatúra 
kiépítése, jellemzői. 
Függetlenség és alávetettség. 

 
Az egypárti diktatúra 
működése a Rákosi-
korszakban, valamint a 
gazdasági élet 
jellegzetességei. 
Világkép, eszmék, ideológiák, 
társadalomkritika. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés személyes 
beszélgetésekből és 
megfigyeléséből. (Pl. az 
1956-os események 
résztvevőinek 
visszaemlékezéseiből.) 
A tanultak felhasználása új 
helyzetekben. (Pl. 
Magyarország 
szovjetizálása.) 
Egy történelmi 
oknyomozás 

Magyar nyelv és irodalom: 
Illyés Gyula: Egy mondat 
a zsarnokságról. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 

Dokumentumfilmek, 
híradók elemzése. 
 
Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 
részvétel és sikerek a 
korszak olimpiáin. 
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Életmód, életviszonyok, 
munka, sport, kultúra, 
szórakozás. 
 
Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc okai, 
háttere, főbb eseményei, 
jellemzői, szereplői. 
Forradalom, reform és 
kompromisszum. 

megtervezése. (Pl. Tóth 
Ilona ügye.) 
Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, vizuális 
rendezők készítése. (Pl. 
Magyar lakosság 
kivándorlásának és 
emigrációjának irányai, 
célállomásai [pl. Nyugat 
Európa országai, USA, 
Izrael] létszámadatai, és 
következményei.) 
 
Kritikai gondolkodás: 

Feltételezések 
megfogalmazása híres 
emberek viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. Nagy 
Imre/Kádár János 1956-os 
szerepvállalása.) 

Érvek gyűjtése feltevések 
mellett és ellen, az érvek 
kritikai értékelése. (Pl. 
koncepciós perek.) 

Többféleképpen 
értelmezhető szövegek 
jelentésrétegeinek feltárása. 
(Pl. a Rákosi-korszak viccei.) 
 
Kommunikáció: 

Beszélgetés egy történelmi 
témáról. (Pl. a Nyugat 
magatartása 1956-ban.) 
Folyamatábra, diagram 
készítése. (Pl. az 1945. és 
1947. évi választások 
eredményei.) 

 
Tájékozódás időben és térben: 
A világtörténet, az európai 
és a magyar történelem 
kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. az 1956-os 
forradalom és környezete.) 

 
Informatika: 
Multimédia CD-ROM 

használatával 
Magyarország XX. századi 
eseményeinek és azok 
hátterének megismerése. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 
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Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 
politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 
parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, 
demokrácia, diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, 
vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független 
Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, 
Szociáldemokrata Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, 
lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, 
népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, 
ügynök, egypártrendszer, pártállam, reakciós, koncepciós perek, 
kulák, szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős 
családmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció. 
Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács 

Béla, Kéthly Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, 
Rajk László, Kádár János, Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István. 
Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-
os forradalom főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 
Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 

1947. február 10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 
1948 (a Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt 
kommunista diktatúra kezdete, az iskolák államosítása), 1949 (a 
kommunista alkotmány, a Mindszenty- és a Rajk-per), 1950 (a 
szerzetesrendek feloszlatása, a tanácsrendszer létrejötte), 1953–55 
(Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956. október 23. (a 
forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom 
győzelme), 1956. november 4. (szovjet támadás indul Magyarország 
ellen). 

 
 

Tematikai 
egység 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 
felbomlása 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő 
években. A szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb 
jellemzői. A hidegháborús szembenállás. A gyarmati rendszer 
felbomlása.  

A tematikai 
egység 

A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú 
világrend megszűnéséhez. 
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nevelési-
fejlesztési 
céljai 

Felismeri a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés 
fejlődésképtelenségét. 
Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb 
mozgatórugóit, ismeri annak legfontosabb állomásait. Átlátja a 
leglényegesebb különbségeket a két szembenálló tömb országai 
között a politikai rendszer működése, a gazdaság, a társadalom és 
az életmód terén. Felismeri, hogy a modern technológia, a 
globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiája és a 
kommunikációs rendszerek milyen szerepet töltöttek be a szovjet 
típusú rendszerek bukásában. 
Képes ismereteket meríteni különböző történelmi, 
társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, 
atlaszokból. Ezek tanulmányozását követően kialakult álláspontját 
képes vitában megvédeni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szovjet-amerikai 
konfliktusok, a versengés 
és együttműködés formái, 
területei. 
 

Demokrácia és a 
fogyasztói társadalom 
nyugaton – diktatúra és 
hiánygazdaság keleten. 
 

A vallások, az életmód 
(szabadidő, sport, 
turizmus) és a kulturális 
szokások (divat, zene) 
változásai a korszakban. 
 

A kétpólusú világrend 
megszűnése: Németország 
egyesítése, a Szovjetunió 
és Jugoszlávia szétesése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Különböző élethelyzetek 
megfigyelése. (Pl. 
mindennapi élet a 
vasfüggöny két oldalán.) 

Egy történelmi 
oknyomozás 
megtervezése. (Pl. az 
SZKP XX. kongresszusa.) 
 
Kritikai gondolkodás: 

Feltevések történelmi 
személyiségek 
cselekedeteinek 
mozgatórugóiról. (Pl. 
szovjet és amerikai politikusok 
szerepe a korszakban.) 

Elbeszélések, filmek 
vizsgálata a hitelesség 
szempontjából. (Pl. A 
mások élete [2006].) 

Mindennapi élethelyzetek 
elbeszélése, eljátszása a 
különböző szereplők 
nézőpontjából. (Pl. a hippi-
mozgalom.) 
 
Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk 
elemzése. (Pl. szovjet és 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 
Tömegkommunikáció, a 
média és a mindennapi 
élet. 
 
Informatika:  
Neumann János és a 
modern számítógépek. Az 
internet. 
 
Biológia-egészségtan:  

A DNS és a 
géntechnológia. 
 
Fizika:  

Az űrkutatás. 
 
Ének-zene:  

A beat és a rock. 
Szórakoztató zenei 
műfajok. 
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amerikai karikatúrák 
elemzése.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

Kronológiai adatok 
rendezése. (Pl. a 
hidegháború, enyhülés, kis 
hidegháború.) 

Egyszerű térképvázlatok 
készítése. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és 
bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, 
gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 
emberi jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, 
centrum, periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális 

piacgazdaság, ökumené, harmadik világ, beat korszak, hippi 
mozgalom, olajválság, iszlám fundamentalizmus, terrorizmus, 
Cartha ’77 mozgalom, prágai tavasz, diáklázadások, szolidaritás, 
Európai Unió, PC, mobiltelefon. 
Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescu, Willy Brandt, 
Thatcher, Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav 
Havel, II. János Pál. 
Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. 
Kronológia: 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos 
háború”),.1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi 
diáklázadások), 1969 (az első Holdra szállás), 1972 (SALT-1 
szerződés), 1975 (a helsinki értekezlet), 1979 (SALT-2 szerződés, 
szovjet csapatok Afganisztánban), ), 1989 (a kelet-közép-európai 
rendszerváltások, a berlini fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió 
szétesése, a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

 
 

Tematikai egység A Kádár-korszak  
Órakeret 
14 óra 

Előzetes tudás A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és 
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kulturális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A 
magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt 

történelem különbözőségeiről. 
Tudatosítja a hatalom által a társadalomra kényszerített 
kompromisszum jellemzőit és hatásait. Átlátja a szocialista 
időszak Magyarország további történelmére és jelenére 
gyakorolt hatásait. Megérti, hogy Kádár János személye és a 
nevével fémjelzett korszak miért osztja meg ma is a 
közvéleményt. 
A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot 
követő kegyetlen megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági 
tárgyalások, ítéletek jellemzőit. Ismeri a Kádár-rendszer jellegét 
és tisztában van annak mozgásterével. Képes sokoldalúan 
elemezni a Kádár-rendszer válságának és bukásának okait, 
körülményeit, felismeri a rendszer lényegi 
reformálhatatlanságát. Ismeri a békés rendszerváltozás menetét. 
Képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és 
figyelembe vételére, meghatározott álláspontok cáfolására, 
véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont 
gazdagítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Megtorlás és a 
konszolidáció. 

 
Gazdasági reformok, 
társadalmi változások a 
Kádár-korszakban. 
 
Életmód és mindennapok, 
a szellemi- és sportélet. 
 
A Kádár-rendszer válsága, 
a külpolitikai változások 
és az ellenzéki 
mozgalmak. 
 
A rendszerváltozás 
„forgatókönyve”, mérlege, 
nyertesek és vesztesek. 
Forradalom, reform és 
kompromisszum. 
 
Nemzeti és etnikai 
kisebbségek 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, 
diagramokból. (Pl. a 
földterületek nagyságának 
változása 1956–1980 között.) 

Ismeretszerzés írásos 
forrásokból. (Pl. a 
gazdasági mechanizmus 
reformja.)  
Emberi 
magatartástípusok, 
élethelyzetek 
megfigyelése, 
következtetések levonása. 
(Pl. a Kádár-korszak besúgói; 
ellenzéke.) 

 
Kritikai gondolkodás: 

Feltevések megfogalmazása 
egyes társadalmi-
történelmi jelenségek 
hátteréről. (Pl. a magyar 

Magyar nyelv és irodalom: 
Németh László, Nagy 

László, Sütő András, 
Weöres Sándor, Ottlik 
Géza, Örkény István. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 

Dokumentumfilmek, 
híradók elemzése; 
stílusirányzatok: 
budapesti iskola. 
 
Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 
részvétel és sikerek a 
korszak olimpiáin. 



28 

Magyarországon a 
kétpólusú világ 
időszakában. 
Népesség, demográfia. 

 
A határon túli és a 
világban szétszóródott 
magyarság helyzete a 
kétpólusú világ 
időszakában. 

társadalom megbékélése a 
kádári hatalommal.) 

Tételmondat 
meghatározása, 
szövegtömörítés. (Pl. a 
rendszerváltó pártok 
programjai.) 

Többféleképpen 
értelmezhető szövegek 
jelentésrétegeinek feltárása. 
(Pl. a Kádár-korszak viccei.) 
 
Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 
készítése. (Pl. a parlamenti 
patkó az 1990-es választás 
után.) 

Beszámoló, kiselőadás 
tartása (Pl. ifjúsági 
szubkultúrák a Kádár-
korszakban címmel.) 
 
Tájékozódás időben és térben: 
A világtörténet, az európai 
és a magyar történelem 
kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. 
összehasonlító kronológiai 
táblázat készítése.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, 
gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 
politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 
parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, 
demokrácia, diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, 
vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, 
amnesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, 
„három T”, lakótelep, televízió, Rubik kocka, ellenzéki mozgalmak, 
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szamizdat,besúgó, ügynök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, 
ellenzéki kerekasztal, spontán privatizáció, falurombolás, MDF, 
SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, KDNP, MSZP, többpártrendszer, 
gyülekezési jog, pluralizmus, jogállam, nemzeti kerekasztal, 
sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság. 
Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, 
Antall József, Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 
Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-
Nagymaros. 
Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 
1968 (az új gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-
vatikáni megállapodás, Mindszenty József elhagyja 
Magyarországot), 1978 (az Egyesült Államok visszaadja a Szent 
Koronát), 1985 (a monori találkozó), 1987 (a lakiteleki találkozó), 
1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. június 16. (Nagy Imre és 
társainak újratemetése), 1989. október 23. (a harmadik Magyar 
Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési törvény), 1990 
(szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 (a 
szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 
 

Tematikai 
egység 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 
Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 
A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk 
országaiban. Globális problémák: urbanizáció, 
környezetszennyezés, terrorizmus, migráció, klímaváltozás. 

Tantárgyi 
fejlesztési célok 

A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, 
annak előnyei és hátrányai ismeretében. 
Azonosul a fő morális célokkal (demokrácia, antirasszizmus, 
háborúellenesség), felismerve azok esetenkénti ellentmondásait is. 
Képes a demokratikus értékek ismeretében a történelmi-
társadalmi kérdések, folyamatok árnyalt megítélésére, érti a 
felelős állampolgári magatartás lényegét. Kialakul benne a 
környezettudatos magatartás, ismeri az ehhez kapcsolódó egyéni 
feladatokat, valamint felismeri a társadalom egészének érdekeit. 
Megismeri a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a 
világ fejlődésére gyakorolt hatásaival. Képes a globalizációs 
folyamatok, kihívások és az egységesülő Európa előnyeinek és 
hátrányainak sokoldalú feldolgozására. 
Képes önálló esszé készítéséhez önálló kérdések világos 
megfogalmazására, és magának az esszének a megírására is. 
Képes más iskolai tantárgyak ismeretanyagának a felhasználására 
is. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információs – technikai 
forradalom és a tudásipar. 

A globális világgazdaság 
új kihívásai és 
ellenmondásai. 
Technikai fejlődés feltételei és 
következményei. 
Erőforrások és termelési 
kultúrák. 

 
A fenntarthatóság 
dilemmái. A civilizációk, 
kultúrák közötti ellentétek 

kiéleződése. 
 
Az egypólusútól a 
többpólusú világrend felé. 
 
A mediatizált világ. A 
tömegkultúra új jelenségei 
napjainkban. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, 
propaganda. 
 

Az Európai Unió 
alapelvei, intézményei, 
működése és problémái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Az internet felhasználása 
történelmi ismeretek 
szerzésére. (Pl. 
atomfegyverrel rendelkező 
országok az ezredforduló 
után.) 

Vizuális rendezők 
(táblázatok, ábrák, 
vázlatok) készítése. (Pl. a 
mai hatalmi viszonyokat 
bemutató ábra.) 
 
Kritikai gondolkodás: 

Adatok, modellek, 
elbeszélések elemzése a 
bizonyosság, a lehetőség 
és a valószínűség 
szempontjából. (Pl. globális 
világ fejlődésének határai.) 

Erkölcsi kérdéseket felvető 
helyzetek felismerése, 
bemutatása. (Pl. klónozás) 
 
Kommunikáció:  

Tabló készítése önállóan 
gyűjtött képekből. (Pl. 
globális környezeti 
problémák.) 

Beszélgetés (vita) 
társadalmi, történelmi 
témákról. (Pl. Brazília, 
Oroszország, India, Kína) 
megnövekedett szerepe.) 
 
Tájékozódás térben és időben: 

A világtörténet, az európai 
történelem, a magyar 
történelem eltérő időbeli 
ritmusának és 
kölcsönhatásainak 
elemzése. (Pl. centrumok és 
perifériák napjainkban.) 

Földrajz: 
Az EU kialakulása, 

jellemzői, tagállamai; 
globális világgazdaság 
napjainkban, globális 
környezeti problémák; 
népesség, népesedés, 
urbanizáció; fejlődő és 
fejlett országok 
gazdaságának jellemzői; 
Kína. 
 
Informatika: 

Információk gyűjtése az 
internetről. Bemutatók, 
dokumentumok készítése. 
Információs társadalom. 
Információkeresés, 
információ-felhasználás. 
 
Etika; filozófia: 
Korunk erkölcsi kihívásai. 
 
Ének-zene: 

Világzene. 

Értelmező Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, 
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kulcsfogalmak történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, 

népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 
válság, adó, centrum, periféria, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 
közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, 
demokrácia, diktatúra, 
vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi 
terrorizmus, vallási fanatizmus, fogyasztói társadalom, 
adósságspirál, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, 
fenntarthatóság, környezetvédelem, fiatalodó és öregedő 
társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, diszkrimináció, 
integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 
Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, 
George W. Bush. 
Topográfia: az EU tagállamai. 
Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország 
és Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe 
lépése), 1999 (a NATO bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az 

Egyesült Államok ellen), 2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új 
tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország is). 

 
 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 
Magyarországon 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 

A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. A 
demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 
Magyarországon. A szomszédos országokban élő magyarság 
sorsa. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A tanuló híve és őrzője demokratikus rendszerünk 
vívmányainak, elkötelezettje a továbbfejlesztésének. 
Felismeri a közösségi és egyéni érdekek ütközését, kiegyenlítési 
törekvéseit a társadalomban. Megérti a kisebbségi lét problémáit 
a Magyarországon élő etnikai és kulturális kisebbségek, illetve a 
határokon túl élő magyar kisebbség szempontjából egyaránt. 
A tanuló átlátja a békés rendszerváltás jelentőségét és 
tudatosulnak benne annak árnyoldalai, ellentmondásai (pl. 
forradalomszerű átalakulások társadalmi egyeztetés nélkül). 
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Belátja, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei és vesztesei 
egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazságosságnak 
megfelelően. Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt 
követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti 
legfontosabb különbségekkel. Reális kép alakul ki benne 
Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az európai integráción 
belül, továbbá ismeri fontosabb külkapcsolatait, és tudatosul 
benne a jelentősebb nemzetiségi és emigráns közösségek híd-
szerepe. 
Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak 
szakszerű használatára. Érvekkel is alátámasztott véleményt tud 
megfogalmazni az elmúlt évtizedek hazai gazdasági-társadalmi 
folyamatairól. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A posztszocialista régió és 
Magyarország helyzete, 
problémái 1990 után. 
 
A közjogi rendszer 
jogállami átalakítása és 
intézményrendszere 1990 
után. 
Hatalommegosztás formái, 
színterei. 

 
A piacgazdaságra való 
áttérés és az átalakulás 
ellentmondásai, regionális 
gazdasági különbségek. 
 
Magyarország euroatlanti 
csatlakozásának folyamata 
Fölzárkózás, lemaradás. 

 
A társadalmi 
egyenlőtlenségek és a 

mobilitás problémái. A 
magyarországi cigányok 
(romák). Nők, férfiak 
életmódja és társadalmi 
helyzete, életformák, 
szegények és gazdagok világa. 

 
A határon túli magyarság 
helyzete. Magyarok a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, 
grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. 
Magyarország demográfiai 
helyzete.) 

Magatartástípusok, 
élethelyzetek 
megfigyelése, 
következtetések levonása. 
(Pl. kisebbségek határon 
innen és túl.) 

Az internet felhasználása 
történelmi ismeretek 
szerzésére. (Pl. 
Magyarország és az Európai 
Unió kapcsolata.) 
 
Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, 
a változások nyomon 
követése egy-egy 
történelmi jelenség 
kapcsán. (Pl. Magyarország 
államberendezkedésének 
változásai a XX. század 
folyamán.) 
 
Kommunikáció:  
Beszélgetés (vita) egy 

Informatika: 

Információkeresés, 
információ-felhasználás. 
 
Matematika: 

Diagramok, táblázatok, 
grafikonok – adatleolvasás, 
készítés, értelmezés, 
statisztikai fogalmak 
ismerete. 
 
Etika; filozófia:  
Korunk erkölcsi kihívásai. 
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nagyvilágban. 
Kisebbség, többség, 
nemzetiségek. 

társadalmi, történelmi 
témáról. Saját vélemény 
megfogalmazása. (Pl. 
cigányság romák 
integrációja.) 
Események, történetek, 
jelenségek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. 
hajléktalansors, 
munkanélküliség, a 
mélyszegénység problémái.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

Az adott téma 
tanulmányozásához 
leginkább megfelelő 
térkép kiválasztása 
különféle atlaszokból. (Pl. 
Magyarország népesedési 
viszonyainak, az 
életkörülmények 
változásainak bemutatása.) 

Értelmező 
kulcsfogalma
k 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalma
k 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 
válság, adó, centrum, periféria, 
politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 
közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, 
demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási 
szerkezet, munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, integráció, 
népszavazás. ombudsman, autonómia, magyar igazolvány, kettős 
állampolgárság. 
Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 
Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 
Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 
(Magyarország a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás 
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millenniuma), 2004 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 
 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek 
Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és 
földrajzi ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek 
azonosítása. 
A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek 
felismertetése, ezek okainak azonosítása. 
A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének 
megértetése és néhány gyakorlati módjának megismertetése. 
A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek 
alakításában.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családformák a mai 
világban. Kortárscsoport és 
ifjúsági szubkultúrák. 
 
A helyi társadalom, a civil 
társadalom és az 
önkéntesség. 
 
Nemzet és nemzetiség. 
Kulturális és etnikai 
kisebbségek 
Magyarországon. 
 
Esélyegyenlőtlenség és 
hátrányos társadalmi 
helyzet. Társadalmi 
felelősségvállalás és 
szolidaritás. 
 
A nagy ellátórendszerek 
(egészségügy, társadalom-
biztosítás, oktatás) 
megismerése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok azonosítása 
és jellemzése személyes 
tapasztalatok és a médiából 
vett példák alapján. 
 
Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti-, a közép-
európai-, valamint az 
európai identitás 
értelmezése. 
 
Kommunikáció: 

Aktuális szocializációs 
kérdések, dilemmák és 
problémák megvitatása. 
A többes identitás 
fogalmának és gyakorlati 
érvényesülésének 
megvitatása. 
Egy nemzeti kisebbség, 
valamint egy hátrányos 
helyzetű társadalmi 
csoport életének 
bemutatása szóban vagy 

írásban. 

Földrajz:  
Magyarország régiói; 
demográfiai mutatók; a 
magyar tájak kulturális, 
néprajzi értékei. 
 
Etika:  

Társadalmi szolidaritás. 
Többség és kisebbség. 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, 
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nemzetiség. 

Fogalmak 
Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, 
kisebbség, többség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, 

hátrányos helyzet, felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség. 

 
 

Tematikai egység 
Állampolgári ismeretek Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony 
történelmi formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat 
működésével kapcsolatos tapasztalatok. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és 
készségek megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatának megismerése. 
Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az 
ezek gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi 
formák azonosítása. 
A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb 
elemeinek megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének 
tudatosítása. 
Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak 
feldolgozása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Állampolgári jogok és 
kötelességek. 
 
Magyarország és az 
Európai Unió politikai 
intézményrendszere. 

 
A magyar és az európai 
állampolgárság 
legfontosabb ismérvei. 
 
A magyar választási 
rendszer (országgyűlési és 
helyhatósági választások). 
A politikai részvétel 
formái. 
A közvetett és a közvetlen 
demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

A magyarországi 
országgyűlési választások 
modellezése.  
A hazai helyhatósági 
választások működési 
mechanizmusának 
modellezése. 
 
Kritikai gondolkodás: 

Az állampolgári jogok és 

kötelességek kölcsönös 
viszonyrendszerének 
elemzése. 
A felelősségteljes választói 
magatartás értelmezése. 
A többes állampolgárság 
fogalmának értelmezése. 

Földrajz:  
Az Európai Unió 
kialakulása és 
működésének jellemzői. 
 
Etika:  

Törvény és lelkiismeret. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 
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Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai 
intézményrendszer, választás, választási rendszer, unió, 
országgyűlés, helyhatóság, politikai részvétel, közvetett 
demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, parlamenti 
küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

 
 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret  
10 óra 

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. 
A gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes 
tapasztalatok. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a 
gazdasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 
A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek 
megismerése, elfogadása.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az állam gazdasági 
szerepvállalása és 
kapcsolata a gazdaság 
különböző szereplőivel. Az 
állam bevételei. Az állam 
stabilizációs, 
redisztribúciós és 
tőkeallokációs feladatai. 
 
A költségvetési és a 
monetáris politika 
eszköztára, szerepe a 
gazdaságpolitikai célok 
megvalósításában. 
 
A pénzpiac működése, 
megtakarítók és 
forrásigénylők. A pénzügyi 
közvetítők helye a 
nemzetgazdaságban. 
 
A vállalkozások helye a 
nemzetgazdaságban, 
szerepük a GDP 
megtermelésében. 
Vállalkozási formák. 
Vállalkozások létrehozása 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Az adók és járulékok 
szerepének megértése a 
modern 
nemzetgazdaságok 
működésében. 
A vállalkozási formák 
különbségeinek megértése, 
különféle példák elemzése 
révén. 
A banki és a nem banki 
pénzügyi közvetítők 

sajátos gazdasági 
szerepeinek azonosítása. 
Néhány hazai vállalkozás 
és a vállalkozói életforma 
megismerése példákon 
keresztül. 
 
Kritikai gondolkodás: 

A tőkeszerzés különféle 
lehetőségeinek (tőzsde, 
értékpapírok, lízing) 
összehasonlítása. 
Az állami szerepvállalás és 
az adózás közötti 
kapcsolatok feltárása. 

Földrajz:  

A modern pénzügyi 
közvetítőrendszer a 
világgazdaságban 
(pénzügyi piacok, 
nemzetközi monetáris 
intézmények, 
nemzetközi tőkeáramlás,  
környezeti problémák, 
fenntarthatóság és az 
állam). 
 
Etika:  

A felelősség új dimenziói a 
globalizáció korában. 



37 

és működtetése. A 
vállalkozások és a piac 
kapcsolata.  
Az üzleti terv. 

A pénzügyekkel, 
gazdasággal foglalkozó 
írott, vagy audiovizuális 
médiaszövegek elemzése 
és feldolgozása. 
Vázlatos üzleti terv 
készítése szituációs 
gyakorlat keretében. 
Vita az adózási morállal 
kapcsolatos kérdésekről. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

Fogalmak 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, 
juttatások, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési 
intézmény, költségvetési egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris 
politika, jegybank, bankrendszer, kereskedelemi bank, megtakarítás, 
forrás, tőzsde, értékpapír, rt, kft, kkt, bt, egyéni vállalkozás, 
szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt felelősség, egyetemleges 
felelősség, biztosító társaság, lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő 
rendszer. 

 
 

Tematikai egység Munkavállalás  
Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 
Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet 
munkával kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 
A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány 
fontos jellemzőjének megismertetése. 
A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének 
felismerése, elfogadása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A munkaerő és a piac 
kapcsolata. Munkaerőpiaci 
elvárások itthon és 
külföldön. 
 
Szakképzettség. 
Álláskeresési technikák. 
Pályakezdés, beilleszkedés 
a munkahelyi közösségbe. 
 
Munkajogi alapok. 
Foglalkoztatási formák. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Munkaerőpiaci 
információk gyűjtése, a 
magyarországi és az uniós 
lehetőségek feltérképezése 
(állások és elvárások). 
Egy állás elnyeréséhez 
kapcsolódó lépések 
megismerése, tapasztalatok 
szerzése a dokumentumok 
kezelésével kapcsolatban 
(álláshirdetés, tájékozódás, 

Magyar nyelv és irodalom:  
Tájékozódás listaszerű, 
nem folyamatos 
szövegekben. Ismerkedés 
az olyan, végrehajtásra 
szánt, aktusszerű 
szövegekkel, mint a 
számla, az önéletrajz, a 
szerződés és az 
adóbevallás. 
 
Informatika: Információk 
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A munkaszerződés 
tartalma. 
 
A munkaviszonyhoz 
kapcsolódó jogok és 
kötelezettségek 
(munkaszerződés, 
bérszámítás, adózás, 
egészségbiztosítás és 
nyugdíjbiztosítás, kollektív 
szerződés). 
 
A munkaviszony 
megszűnése, munkanélküli 
ellátás, álláskeresési 
támogatás, visszatérés a 
foglalkoztatásba. 

önéletrajz, motivációs 
levél, interjú, 
munkaszerződés). 
A munkaviszonyhoz 
kapcsolódó adózási, 
egészség- és 
társadalombiztosítási 
teendők modellezése. 
Saját bankszámla 
nyitásának, bankkártya 
kiváltásának és az 
internetes bankfiók 
használatának 
modellezése. 
Tájékozódás a 
munkanélküliek 
ellátásáról, átképzési és 
visszatérési lehetőségekről 
a területileg illetékes 
hivatalokon keresztül. 
Kommunikáció: 

A munkahelyi közösségbe 
való beilleszkedés 
problémáinak modellezése 
szerepjáték keretében. 
Az egyéni és a vállalati 
érdek ütközését 
megjelenítő viták 
szervezése. 

gyűjtése az internetről. 
Bemutatók, 
dokumentumok készítése. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, 

munkavállaló, foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs 
levél, munkajog, munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, 
adóbevallás, személyi jövedelemadó, egészségbiztosítás, 
társadalombiztosítás, munkanélküliség, munkanélküli ellátás, 
álláskeresési támogatás. 

Tematikai 
egység 

Rendszerező ismétlés 
Órakeret 
45 óra 

Előzetes tudás 
A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári 
ismeretanyag. 

A tematikai 
egység 
nevelési-
fejlesztési céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az 
érettségi vizsgára. 
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A fejlesztés 
várt 
eredményei a 
két évfolyamos 
ciklus végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 
események rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok 
előzményeinek felismerése, a nemzeti öntudat és aktív 
állampolgárságra nevelés. 
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati 
összefüggések felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális 
közösségek megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok 
(pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre 
vonatkoztatása, megítélése. 
Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, 
gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és 
különbségek árnyalt felismerése, több szempontú értékelése. 
A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és 
modernkori egyetemes történelemre. 
A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi 
fogalmak rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú 
történelmi tájékozódás és árnyalt gondolkodás.  
Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy 
történelmi személyiségek tevékenységét többféle módon és 
szempont szerint értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete 
megfogalmazásakor a közösség hosszú távú nézőpontját alkalmazni.  
Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve 
egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, 
összefüggéseit. 
Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1848–1849-es 

szabadságharc leverésétől az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunkig. Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat 
meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint 
legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú 
bemutatására, elemzésére. 
Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar 
történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen 
képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi 
események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot 
közvetlenül vagy közvetetten érintik. 
Tudja, hogy a XIX–XX. században lényegesen átalakult Európa 
társadalma és gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel 
párhuzamosan új eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok 
jelennek meg. Ismerje fel, hogy az Egyesült Államok milyen 
körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává és mutasson 
rá az ebből fakadó ellentmondásokra.  
Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit 
értékelni és legyen képes a határon túli magyarság sorskérdéseit 
felismerni. 
Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti 
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különbségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit 
és működési nehézségeit egyaránt felismerni és azokat elemezni. 
Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető 
veszélyeket (pl. túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, 
munkanélküliség, élelmiszerválság, tömeges migráció). Tudjon élni a 
globalizáció előnyeivel, benne az európai állampolgársággal. 
Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint állampolgári jogokat és 
kötelezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb 
intézményeit, értse a választási rendszer működését. 
Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, 
történelmi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai 
kézikönyvekből, atlaszokból, szaktudományi munkákból, legyen 
képes ezek segítségével történelmi oknyomozásra. Jusson el 
kiselőadások, beszámolók önálló jegyzetelése szintjére. Legyen képes 
az internetet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és 
etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében. 
Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) 
összehasonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a 
különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és 
megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Legyen képes 
történelmi jeleneteket elbeszélni, adott esetben eljátszani különböző 
szempontokból. Legyen képes erkölcsi kérdéseket felvető 
élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon meg önálló 
véleményt társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, 
jelenségekről, filozófiai kérdésekről. Legyen képes mások 
érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe vételére, a 

meghatározott álláspontok cáfolására, a véleménykülönbségek 
tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására is. Legyen 
képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és elbeszéléseket 
elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség 
szempontjából. Legyen képes összehasonlítani társadalmi-történelmi 
jelenségeket strukturális és funkcionális szempontok alapján. Legyen 
képes értékrendek összehasonlítására, saját értékek tisztázására. 
Értékelje a társadalmi-történelmi jelenségeket az értékrendek 
alapján.  
Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, 
esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket 
világosan megfogalmazni. 
Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. 
Legyen képes a különböző időszakot bemutató történelmi térképek 
összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, 
népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 
Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi 
társadalom fogalmának szakszerű használatára, tudjon érvelni a 
társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 
Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a 
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vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait. 
Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz 
kapcsolódó adózási, egészség- és társadalombiztosítási 
kötelezettségek, illetve szolgáltatások rendszerét átlátni. 

 
 
 


