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A tanmenet Száray Miklós történelem 10. c  (NT 17242) könyvéhez készült 

A tanmenetjavaslatban használt rövidítések: 

F: a leckében kialakításra kerülő fogalmak 

N: a leckében szereplő fontosabb személyek 

É: évszámok 

T: topográfia 

ÉK: értelmező kulcsfogalmak 

TK: tartalmi kulcsfogalmak 

 

I. A kora újkor története  

Óra 
Téma  

(tankönyvi lecke) 

Fogalmak, nevek,  

évszámok, topográfia 

Példák a fejlesztési követel-

mények teljesítésére 
Megjegyzés 

1 Év eleji ismétlés;    

2. 1. A nagy földrajzi 

felfedezések 

F: ültetvény, világkereskede-

lem, <levantei kereskedelem, 

Hanza>. 

N: Kolumbusz, Magellán, 

Vasco da Gama. 

É: 1492 (Amerika felfede-

zése). 

T:<India>. 

 

ÉK: történelmi idő, változás 

és folyamatosság, ok és kö-

vetkezmény, jelentőség. 

TK: társadalom, migráció, 

gazdaság, gazdasági tevé-

kenység, erőforrás, gazdasági 

kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, cent-

rum*, periféria*, <gyarma-

tosítás>. 

Kritikai gondolkodás: 

3. forrás (Csoportosítsa táb-

lázat segítségével a tényező-

ket több szempontból (lehető-

ség – kényszer, politikai-gaz-

dasági tényezők stb.)! 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: fel-

fedezők, utazók  

(Kolumbusz).  

3-4. 2. A reformáció  

kibontakozása és ha-

tásai 

F: reformáció, protestáns, 

evangélikus, református, 

<Biblia, eretnekség, rene-

szánsz>, [unitárius].  

N: Luther, Kálvin. 

É: 1517 (Luther fellépése,  

a reformáció kezdete. 

T: <Róma, Német-római Bi-

rodalom>. 

 

ÉK: történelmi forrás, interp-

retáció, ok és következmény, 

jelentőség. 

TK: társadalom, identitás, 

életmód, politika, vallás, mo-

noteizmus, vallásüldözés. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

6. forrás (Gyűjtse ki, hogy a 

korabeli hitélet mely jellem-

zőit említ a dokumentum!  

Mit kifogásol ezekkel kap-

csolatban Luther? Milyen ér-

vei vannak? Miért voltak ha-

tásosak ezek az érvek? 

Emelje ki a dokumentumból a 

katolikus hitelveket tagadó 

részeket! Állapítsa meg, mi-

ben kívánja megváltoztatni 

Luther az egyház szerepét! 

Magyarázza meg, miért vál-

tott ki éles ellenállást a kora-

beli katolikus egyházfőkből 

Luther alaptétele, „a hit által 

való üdvözülés” tana!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: re-

formátorok (Luther, 

Kálvin). 

5.. 3. A Habsburgok fel-

emelkedése  

és a katolikus  

megújulás 

F: abszolutizmus, ellenrefor-

máció, jezsuita, barokk, <ink-

vizíció, eretnekség>. 

N: V. Károly. 

 É: 1492 (Amerika felfede-

zése). 

T: Németalföld, <Róma>. 

 

Kommunikáció: 

4. forrás (Mutassa be az ab-

szolutizmus és a rendi dualiz-

mus közötti különbségeket! 

Vitassák meg, hogy erősítette 

vagy gyengítette-e a Habs-

Az egyik tematikai egy-

ség a spanyol abszolu-

tizmus, a Habsburg–Va-

lois párharc, II. Fülöp, 

Spanyolország hanyat-

lása; a másik az ellenre-

formáció, a katolikus 

megújulás és a barokk.  



 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, je-

lentőség. 

TK: migráció, gazdaság, 

erőforrás, pénzgazdálkodás, 

kereskedelem, gazdasági vál-

ság, adó, politika, állam, ál-

lamszervezet, egyeduralom, 

monarchia, közigazgatás, bi-

rodalom, centrum, periféria, 

vallásüldözés, antijudeiz-

mus*, <gyarmatosítás>. 

burg Birodalmat politikai fel-

építése és hatalmas kiterje-

dése!) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben:  

20. forrás (Mely területeket 

veszített el a katolicizmus a 

XVI. században? Hol sikerült 

a XVII. században a katoli-

cizmusnak visszahódítani po-

zícióit? Mi jellemző ezekre a 

területekre (hatalmi helyzet, 

politika, társadalom, gazda-

ság)?  

6.. 4. A tőkés termelés 

kibontakozása  

Hollandiában   

és Angliában 

F: tőke, kapitalizmus, manu-

faktúra, vetésforgó, anglikán, 

világkereskedelem, reformá-

ció, <céh, Hanza>.  

N: I. Erzsébet. 

É: –  
T: London, Németalföld.  

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, je-

lentőség. 

TK: társadalmi csoport,  

társadalmi mobilitás,  

felemelkedés, lesüllyedés, né-

pesedés, népességrobbanás, 

város, gazdasági rendszer, 

termelés, termelési egység, 

gazdasági szereplő, kereske-

delem, piac, adó, politika, ál-

lam, birodalom, szuverenitás, 

centrum, vallásüldözés, 

<gyarmatosítás>. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

2. és 3. forrás (Nézzen utána 

a tőzsde működésének!  

Keressen XX–XXI. századi 

példákat egy árucikk árának 

tőzsdei szárnyalására, majd 

összeomlására!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

12. és 13. forrás (Állapítsa 

meg, mely folyamatot ábrá-

zolja a ballada! Határozza 

meg, hogy kik és milyen mó-

don végzik a munkafolyama-

tot! Vesse össze a  

balladát a 13. ábrával!) 

A 2. és 3. forrás felada-

tait a tananyag feldolgo-

zás előtti órán házi fel-

adatnak is adhatjuk.   

7.. 5. Az angol polgárhá-

ború és az alkotmá-

nyos monarchia ki-

alakulása 

F: puritán, Jognyilatkozat, al-

kotmányos monarchia, abszo-

lutizmus. 

N: Cromwell. 

É: 1642–1649 (az angol pol-

gárháború), 1689 (a Jognyi-

latkozat kiadása).  

T: London. 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, történelmi forrás, interp-

retáció, jelentőség, <törté-

nelmi nézőpont>. 

TK: társadalom, identitás, 

elit réteg, népesedés, keres-

kedelem, politika, állam-

forma, államszervezet, ha-

talmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parla-

mentarizmus, vallásüldözés, 

<politikai párt, diktatúra>. 

Kritikai gondolkodás:  

12. és 13. forrás (Jellemezze 

Cromwell személyiségét a 

kép [12.] és a szöveges forrá-

sok [13.] alapján!) 

 



 

 

8.. 6. A francia abszolu-

tizmus 

F: merkantilizmus, abszolu-

tizmus, manufaktúra, barokk. 

N: XIV. Lajos. 

É: – 
T: Versailles.  

 

ÉK: ok és következmény, je-

lentőség. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, életmód, gazdaság, 

gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, államszervezet, 

egyeduralom, monarchia, 

közigazgatás, vallásüldözés. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

12. és 13. forrás (Milyen stí-

lusban épült a kastély?  

Mi jellemző a parkra? Keres-

senek további képeket [az in-

terneten és albumokban] a 

kastélyról [termek, kert], és 

készítsenek bemutatót Versa-

illes-ról!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

Napkirály udvara (XIV. 

Lajos, Versailles). 

9. 7. A Német-római Bi-

rodalom és a Habs-

burgok dunai monar-

chiája. 

F: abszolutizmus, ellenrefor-

máció, protestáns, <rendi 

monarchia>. 

N: V. Károly, XIV. Lajos. 

É: 1618–1648 (a harminc-

éves háború). 

T: <Német-római Biroda-

lom>. 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, je-

lentőség. 

TK: társadalom, identitás, 

adó, politika, állam, állam-

forma, államszervezet, ha-

talmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, közigazgatás, biro-

dalom, szuverenitás, vallás, 

vallásüldözés. 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

8. forrás (Kövesse nyomon a 

háború menetét! Azonosítsa a 

pusztulás területeit! Vesse 

össze a hadiesemények és a 

pusztítás térbeni kiterjedését!) 

 

10. 8. Közép- és Kelet-

Európa a XVI–XVII. 

században 

F: kapitalizmus, manufak-

túra, [örökös jobbágyság], 

<despotizmus, rendi monar-

chia>. 

N: I. (Nagy) Péter. 

É: – 
T: Szentpétervár. 

 

ÉK: történelmi idő, változás 

és folyamatosság, ok és kö-

vetkezmény, jelentőség. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, gazdaság, gazdasági 

rendszer, termelés, gazdasági 

kapcsolat, kereskedelem, 

piac, adó, politika, állam-

forma, birodalom, szuvereni-

tás, centrum, periféria, <ön-

kényuralom>. 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

15. forrás (Keresse meg 

Szentpétervárt a térképen!  

Mi volt a stratégiai, gazdasági 

és kulturális jelentősége?)  

Kritikai gondolkodás: 

A kép alapján értékelje, vajon 

a város valóra váltotta-e Péter 

cár elképzeléseit!) 

 

  



 

 

11. 9. Az Oszmán Biro-

dalom és az Európán 

kívüli világ 

F: <szultán, végvári rendszer, 

despotizmus, levantei keres-

kedelem>. 

N: [I. Szulejmán].  

É: – 
T: <Buda, Nándorfehérvár>. 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény. 

TK: gazdaság, erőforrás, ke-

reskedelem, piac, gazdasági 

válság, adó, államszervezet, 

közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, centrum, periféria, 

<önkényuralom>. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

5. forrás (Határozza meg, mit 

értenek a hatósugár-elméle-

ten! Keressen konkrét példá-

kat, amelyek alátámasztják az 

elméletet! Mely tényezők vál-

toztathatják meg egy hadse-

reg hatósugarát?) 

 

12. 10. Életmód és műve-

lődés a kora újkor-

ban 

F: kapitalizmus, reformáció, 

ellenreformáció, alkotmányos 

monarchia, [társadalmi szer-

ződés]. 

N: Kopernikusz, Spinoza. 

É:  
T: London. 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, történelmi forrás,  

interpretáció, jelentőség. 

TK: társadalom, migráció, 

életmód, város, népesedés, 

népességfogyás, gazdaság, 

állam, államforma, hatalmi 

ág, egyeduralom, parlamen-

tarizmus, szuverenitás, cent-

rum, periféria, [emberi 

jog*]. 

Kommunikáció: 

11. forrás (Melyek a refor-

máció elvárásai a templom-

belsőket illetően? Hogyan 

kapcsolhatjuk ezt össze a pol-

gári erényekkel?) 

 

13. Összegezés ÉK: történelmi idő, változás 

és folyamatosság, ok és kö-

vetkezmény, történelmi for-

rás, interpretáció, jelentőség, 

<történelmi nézőpont>.  

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, elit réteg*, népese-

dés, népességrobbanás, né-

pességfogyás, migráció, élet-

mód, város, gazdaság, gazda-

sági tevékenység, gazdasági 

rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcso-

lat, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, politika, állam, 

államforma, államszervezet, 

hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, par-

lamentarizmus, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, 

centrum*, periféria*, vallás, 

monoteizmus, vallásüldözés, 

Ismeretek alkalmazása: 

Összegezés első feladata 

(Készítsen a fentiekhez ha-

sonlóan tömör, csak a lényegi 

vonásokat kiemelő összefog-

lalót a korszak gazdasági, tár-

sadalmi és életmódbeli válto-

zásairól!) 

 



 

 

antijudaizmus*, <gyarmato-

sítás, politikai párt, önkény-

uralom, diktatúra>, [emberi 

jog].  

14. Ellenőrző,  

számon kérő óra 

   

II. A kora újkor története Magyarországon 

Óra 
Téma  

(tankönyvi lecke) 

Fogalmak, nevek,  

évszámok, topográfia 

Példák a fejlesztési követel-

mények teljesítésére 
Megjegyzés 

15-16. A középkori magyar 

állam bukása 

F: örökös jobbágyság, <báró, 

rendkívüli hadiadó, mezővá-

ros, rendi monarchia, közne-

mes, végvári rendszer>.  

N: II. Lajos, Szapolyai János, 

I. Szulejmán.  

É: 1526 (a mohácsi csata).  

T: Mohács, Buda. 

 

ÉK: tény és bizonyíték, ok és 

következmény, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, társadalmi mobili-

tás, lesüllyedés, népesedés, 

kereskedem, pénzgazdálko-

dás, adó, politika, állam, ál-

lamforma, birodalom, szuve-

renitás, centrum, periféria. 

Tájékozódás időben és  

térben: 

1. forrás (Jellemezze  

Magyarország külpolitikai 

helyzetét! Milyen változások 

bontakoztak ki a korszakban? 

Hogyan reagált erre a magyar 

külpolitika?) 

 

Kritikai gondolkodás:  

16. forrás (Mit és milyen 

eszközökkel fejez ki a kép?) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

mohácsi csata. 

Az egyik tematikai egy-

ség a királyi hatalom 

összeomlása, a rendi 

kormányzás, a Dózsa-

féle parasztháború; a 

másik a déli végvárvo-

nal összeomlása. A má-

sodik tematikai egység-

ben lehetőség van a 

mohácsi csata két leírá-

sának (Brodarics króni-

kája [11.], Szulejmán 

naplója [13.]) elemzé-

sére, összehasonlítására 

vagy a történelmi hely-

színen (Mohácsi Törté-

nelmi Emlékhelyen) 

múzeumlátogatás vagy 

múzeumi óra keretében 

lehet feldolgozni a tan-

anyagot. 

17.  A kényszerpályára 

került ország  

F: –  

N: I. Ferdinánd, Dobó István, 

Zrínyi Miklós, Szapolyai Já-

nos, I. Szulejmán. 

É: 1541 (Budát elfoglalja a 

török, az ország három részre 

szakadása), 1552 (Eger siker-

telen török ostroma), 1566 

(Szigetvár eleste).  

T: Kőszeg, Eger, Szigetvár, 

Bécs, Buda.  

 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, történelmi né-

zőpont. 

TK: társadalmi csoport, poli-

tika, állam, államforma, biro-

dalom, szuverenitás. 

Kritikai gondolkodás:  

17. forrás (Milyen lehetősé-

gek álltak a kortársak előtt? 

Melyek voltak az alapvető cé-

lok? Melyik volt a helyes út?)   

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

végvári harcok hősei 

(Dobó István, Eger). 

Múzeum- vagy várláto-

gatás keretében az egyik 

történelmi helyszínen 

(pl. Kőszeg, Eger, Szi-

getvár, Drégely) is fel 

lehet dolgozni a tan-

anyagot.  



 

 

18. A három részre sza-

kadt ország 

F: <székely, szász, szpáhi, 

rendi monarchia, végvári 

rendszer>. 

N:  

É:  

T: hódoltság, Buda, Bécs, 

<Erdély, Pozsony>. 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, életmód, gazdasági 

rendszer, adó, politika, állam, 

államforma, államszervezet, 

hatalmi ág, monarchia, 

közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, vallás. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

3. forrás (Mely épületekhez 

kapcsolódtak a minaretek? 

Gyűjtse össze az internet se-

gítségével a Magyarországon 

megmaradt török emlékeket!) 

 

19. A reformáció Ma-

gyarországon 

F: unitárius, reformáció, 

evangélikus, református, 

<szász, székely>.  

N: Károli Gáspár.  

É: –  

T: Sárospatak, hódoltság, 

<Erdély>.  

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, in-

terpretáció. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, migráció, 

politika, vallás, vallásüldö-

zés, <vallásszabadság>.  

Kommunikáció: 

9. forrás (Mutassa be Erdély 

rendi, etnikai és felekezeti vi-

szonyait! Tárja fel az egyes 

elemek között összefüggése-

ket!)   

 

20. A Bocskai-szabad-

ságharc 

F: hajdú, ellenreformáció, 

<nádor, végvári rendszer, 

rendi monarchia>. 

N: Bocskai István. 

É: 1591–1606 (a tizenöt éves 

háború). 

T: Eger, hódoltság, Bécs, 

<Erdély>. 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, interpretáció. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, népességfogyás, 

életmód, adó, politika, biro-

dalom, szuverenitás, vallás, 

vallásüldözés, <vallásszabad-

ság>. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

18. forrás (Milyen politikai 

szerepet szánt Erdélynek 

Bocskai István Magyarország 

életében? Mikor javasolja az 

egyesülést Magyarország-

gal?) 

 

21. Erdély aranykora és 

összeomlása  

F: merkantilizmus, hajdú.   

N: Bethlen Gábor. 

É: 1618–1648 (a harminc-

éves háború).  

T: <Erdély>. 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, tény és bizonyíték. 

TK: társadalom, népesedés, 

népességfogyás, migráció, 

Kritikai gondolkodás: 

10. (és 8. ) forrás (Mutassa 

be az Erdélyi Fejedelemség 

kényszerpályáit és lehetősé-

geit! Vesse össze az ábrát 

Bethlen Gábor politikai vég-

rendeletével [8.]!) 

 



 

 

gazdaság, gazdasági rend-

szer, termelés, erőforrás, ke-

reskedelem, pénzgazdálko-

dás, adó, politika, állam-

forma, monarchia, szuvereni-

tás. 

22. A királyi  

Magyarország  

a XVII. században 

F: kuruc, abszolutizmus, el-

lenreformáció, jezsuita, 

<egyetem>.   

N: Pázmány Péter, Zrínyi 

Miklós (a költő és hadvezér), 

I. Lipót. 

É: 1664 (Zrínyi Miklós téli 

hadjárata, a vasvári béke). 

T: Nagyszombat, Bécs.  

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, tény és bizonyíték, in-

terpretáció. 

TK: társadalmi csoport, 

identitás, pénzgazdálkodás, 

adó, politika, állam, állam-

forma, egyeduralom, biroda-

lom, szuverenitás, vallás, val-

lásüldözés. 

Kommunikáció:  

11. forrás (Tárják fel, milyen 

politikai érdekek húzódhattak 

Zrínyi halála mögött! Érvelje-

nek az udvar képviselőjeként 

amellett, hogy a merénylet 

vádja hamis!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése:  

a hadvezér Zrínyi  

Miklós.  

23. A török kiűzése Ma-

gyarországról 

F: <Aranybulla>.  

N: Savoyai Jenő, I. Lipót, 

XIV. Lajos. 

É: 1686 (Buda visszafogla-

lása), 1699 (a karlócai béke). 

T: Bécs, Buda, hódoltság, 

<Erdély>. 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény. 

TK: társadalmi csoport, tár-

sadalmi mobilitás, lesüllye-

dés, népességfogyás, adó, po-

litika, állam, egyeduralom, 

közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás. 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

11. forrás (Mutassa be a fo-

lyamat főbb fordulópontjait! 

Mivel függtek össze ezek a 

fordulópontok?) 

 

 

24. Élet és halál  

a török háborúk ko-

rában 

F: vitézlő rend, <végvári 

rendszer, céh>. 

N: – 

É: – 

T: hódoltság, Eger. 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, tény 

és bizonyíték. 

TK: társadalmi csoport, 

identitás, társadalmi mobili-

tás, felemelkedés, lesüllyedés, 

népesedés, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevé-

kenység, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazda-

sági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

9. és 10. forrás (Mutassa be a 

népesedési változások területi 

vonatkozásait, és elemezze 

ezek okait! Hogyan változott 

az etnikai összetétel?) 

 



 

 

centrum, periféria, <kereske-

delmi mérleg>.  

25-26. 20. A Rákóczi-sza-

badságharc   

F: trónfosztás, vitézlő rend, 

kuruc, <jobbágy>. 

N: II. Rákóczi Ferenc,  

XIV. Lajos, I. (Nagy) Péter.  

É: 1703–1711 (a Rákóczi-

szabadságharc), 1707 (az 

ónodi országgyűlés), 1711  

(a szatmári béke).  

T: Ónod, Sárospatak. 

 

ÉK: tény és bizonyíték, ok és 

következmény, interpretáció, 

történelmi nézőpont.  

TK: társadalmi csoport, tár-

sadalmi mobilitás, lesüllye-

dés, gazdasági rendszer, ke-

reskedelem, pénzgazdálko-

dás, adó, politika, állam, ál-

lamforma, monarchia, szuve-

renitás, vallásüldözés. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

11. forrás (Mi határozta meg 

ebben az időszakban a pénz 

értékét?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

15. forrás (Állapítsa meg, 

mely kérdésekben engedett a 

dinasztia! Mely sérelmeket 

nem orvosolták? Magyarázza 

meg, mely érdekek vezették 

Károlyit, és melyek az udvart 

a megegyezés létrehozásá-

ban!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: ku-

ruc mondák és történe-

tek (kuruc, labanc). 

Az egyik tematikai egy-

ség Rákóczi Ferenc 

gyermekkora, az össze-

esküvés, a kuruc hadse-

reg, kuruc országgyűlé-

sek; a másik a szatmári 

béke, az emigráció. Így 

lehetőség van a szatmári 

béke részletes bemutatá-

sára, elemzésére, értéke-

lése. Az első tematikai 

egység feldolgozható 

múzeumlátogatás, vagy 

múzeumi óra keretében 

is (pl. a Hadtörténeti In-

tézet és Múzeumban). 

27. Összegezés ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, tény 

és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, népesedés, népes-

ségfogyás, migráció, életmód, 

város, gazdaság, gazdasági 

tevékenység, gazdasági rend-

szer, termelés, erőforrás, gaz-

dasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, 

államszervezet, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, 

közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés, <val-

lásszabadság, kereskedelmi 

mérleg>.  

Ismeretek alkalmazása:  

1. forrás (Kövesse nyomon 

az erőviszonyok változását! 

Mely tényezők vannak ki-

emelve az ábrán a változások 

okai közül? Kapcsolja össze a 

változásokat minél több olyan 

elemmel, melyek nem szere-

pelnek az ábrán!) 

 

28. Ellenőrző, 

számon kérő óra 

   

III. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora  

Óra 
Téma  

(tankönyvi lecke) 

Fogalmak, nevek,  

évszámok, topográfia 

Példák a fejlesztési követel-

mények teljesítésére 
Megjegyzés 



 

 

29. Szellemi forradalom 

– a felvilágosodás 

F: felvilágosodás, racionaliz-

mus, a hatalmi ágak megosz-

tása, természetjog, népszuve-

renitás, szabad verseny, tár-

sadalmi szerződés, alkotmá-

nyos monarchia, merkantiliz-

mus. 

N: Montesquieu, Voltaire, 

Rousseau, Adam Smith. 

É: – 
T: Párizs. 

 

ÉK: történelmi forrás, in-

terpretáció, jelentőség. 

TK: társadalmi csoport, 

identitás, elit réteg, gazda-

sági rendszer, gazdasági sze-

replő, piac, államszervezet, 

hatalmi ág, egyeduralom, 

szuverenitás, centrum, perifé-

ria, emberi jog, népképvise-

let, vallás, vallásszabadság. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

9. forrás (Gyűjtse össze a 

Montesquieu által felsorolt 

hatalmi ágakat! Határozza 

meg ezek szerepköreit, fel-

adatait! Milyen viszonyt java-

sol a szerző a hatalmi ágak 

között? Mi a célja ennek a vi-

szonyrendszernek? Hogyan 

képzeli el a társadalmi szer-

ződés megvalósulását Mon-

tesquieu? Hasonlítsa össze  

Montesquieu és Locke gon-

dolatait!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

felvilágosodás eszméi 

(Rousseau). 

30. Anglia és amerikai 

gyarmata 

F: alkotmány, felvilágosodás, 

a hatalmi ágak megosztása, 

társadalmi szerződés, népszu-

verenitás, szabad verseny, al-

kotmányos monarchia, puri-

tán.  

N: George Washington. 

É: 1776. július 4. (az ameri-

kai Függetlenségi nyilatkozat 

kiadása, az Amerikai Egye-

sült Államok létrejötte). 

T: gyarmatok Észak-Ameri-

kában. 

 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, interpretáció, 

jelentőség. 

TK: társadalom, identitás, 

népesedés, migráció, élet-

mód, gazdaság, gazdasági te-

vékenység, gazdasági kapcso-

lat, kereskedelem, piac, adó, 

politika, államforma, állam-

szervezet, köztársaság, parla-

mentarizmus, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, em-

beri jog, állampolgári jog, 

népképviselet, vallásüldözés, 

vallásszabadság, lelkiismereti 

szabadság, <gyarmatosítás, 

politikai párt>. 

Kritikai gondolkodás:  

3. forrás (Nézze meg az al-

kotmányos monarchia kezdeti 

időszakáról készült ábrát az 

5. leckében [31. oldal]! Mi-

lyen változásokat lát? Ho-

gyan fejlődött a hatalommeg-

osztás rendszere? Miért volt 

szükség a miniszterelnöki 

tisztségre? Milyen félelmeket 

válthatott ki kezdetben e tiszt-

ség létrejötte?) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

16. forrás (Mely területekkel 

bővült az új állam? Elemezze 

az Egyesült Államok geopoli-

tikai helyzetét! Tárja fel az új 

állam gazdasági lehetőségeit! 

Melyek a legfontosabb erő-

forrásai? Mit jelképeznek az 

új állam zászlaján a csilla-

gok? Hasonlítsa össze az 

1783-as és a mai zászlót!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: az 

észak-amerikai gyarma-

tok függetlenségi harca 

(az amerikai Független-

ségi nyilatkozat). 

Az egyik tematikai egy-

ség az alkotmányos Brit 

Birodalom, Anglia ame-

rikai gyarmata; a másik 

tematikai egység a füg-

getlenség kivívása, az 

Egyesült Államok ál-

lamszervezete és  

alkotmánya. 



 

 

31. A francia forradalom 

előzményei és első 

szakasza  

F: abszolutizmus, <rendi mo-

narchia.  

N: XVI. Lajos. 

É: 1789. július 14. (a Bastille 

ostroma, a francia forradalom 

kitörése).  

T: Párizs, Versailles. 

 

ÉK: ok és következmény, je-

lentőség. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, elit réteg, népese-

dés, életmód, város, nemzet, 

gazdaság, pénzgazdálkodás, 

gazdasági válság, adó, poli-

tika, államforma, egyedura-

lom.  

Kommunikáció:  

15. forrás (Foglalja össze rö-

viden, mi történt a Bastille-

nál! Ítélje meg a felkelők és a 

Bastille védőinek magatartá-

sát! Jellemezze a szerző vi-

szonyulását a történtekhez és 

az esemény jelentőségéhez!) 

 

32. Kísérlet az  

alkotmányos  

monarchia megszi-

lárdítására 

F: Emberi és polgári jogok 

nyilatkozata, alkotmány, al-

kotmányos monarchia, felvi-

lágosodás, a hatalmi ágak 

megosztása, népszuverenitás.  

N: XVI. Lajos. 

É:  
T: Párizs, Versailles. 

 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, interpretáció, 

jelentőség. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, város, nemzet, pénz-

gazdálkodás, gazdasági vál-

ság, adó, politika, államszer-

vezet, monarchia, parlamen-

tarizmus, közigazgatás, em-

beri jog, állampolgári jog, 

népképviselet, vallás, <politi-

kai párt>. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

2. forrás (Állapítsa meg, 

hogy mi a célja a dokumen-

tumnak! Tárja fel, hogy 

mennyiben érvényesülnek a 

felvilágosodás államelméle-

tének alapelvei a nyilatkozat-

ban! Hogyan valósul meg a 

népfelség elve? Gyűjtse ösz-

sze a nyilatkozatban megfo-

galmazott polgári szabadság-

jogokat! Kik, és mennyiben 

korlátozhatják a szabadságjo-

gokat?)  

 

Kritikai gondolkodás: 

10. forrás (Nevezze meg az 

ábra alapján Franciaország ál-

lamformáját! Melyek az elté-

rések az angol modellhez ké-

pest?)  

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

francia forradalom vív-

mányai (polgári nem-

zet). 

33. A forradalom zsar-

noksága 

F: jakobinus, terror, a ha-

talmi ágak megosztása, nép-

szuverenitás.   

N: Danton, Robespierre,  

XVI. Lajos. 

É: 1793–1794 (a jakobinus 

diktatúra). 

T: Párizs. 

 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, jelentőség. 

TK: társadalmi csoport, 

identitás, nemzet, politika, ál-

lamforma, államszervezet, 

egyeduralom, monarchia, 

köztársaság, szuverenitás, 

emberi jog, állampolgári jog, 

népképviselet, vallás, <dikta-

túra>.  

Kommunikáció:  

6. forrás (Vitassák meg, jo-

gos volt-e a király letartózta-

tása!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

terror. 



 

 

34. Napóleon birodalma 

és bukása 

F: népszuverenitás, alkot-

mány. 

N: Napóleon. 

É: 1804–1814/15 (Napóleon 

császársága).  

T: Waterloo, Párizs.  

 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, jelentőség. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, nemzet, 

gazdaság, politika, állam, ál-

lamforma, államszervezet, 

hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, közigazgatás, bi-

rodalom, szuverenitás, állam-

polgári jog, vallás, <dikta-

túra>.  

Kritikai gondolkodás:  

14. forrás (Az eskü szövege 

és a tankönyvből megismert 

tények alapján értékeljék, 

mennyiben volt rendszervál-

tás a császárság létrejötte!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: Na-

póleon. 

 

35. Az ipari forradalom 

és következményei 

F: urbanizáció, szabad ver-

seny, manufaktúra, vetés-

forgó, <nyomásos gazdálko-

dás>. 

N: Watt, Stephenson. 

É: – 
T: London. 

 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, jelentőség. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, társadalmi mobili-

tás, népesedés, népességrob-

banás, népességfogyás, mig-

ráció, életmód, város, gazda-

ság, gazdasági rendszer, ter-

melés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcso-

lat, kereskedelem, piac. 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

1. forrás (Mikor zajlott le az 

ipari forradalom? Nevezze 

meg az ábra alapján azt a há-

rom tényezőt, amelyek kijelö-

lik az ipari forradalom idő-

szakát! Mennyiben határoz-

ható meg pontosan a folyamat 

kezdete és a vége? Mennyi-

ben épül az előzményekre, s 

mennyiben folytatódnak a 

megkezdett folyamatok?) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése (az 

ipari forradalom talál-

mányai, Watt) mellett, a 

téma terjedelme miatt 

építsünk a középiskolá-

ban tanult földrajzi is-

meretekre és követelmé-

nyekre előzetes tudás-

ként (a népesedési fo-

lyamat szakaszai, népes-

ségrobbanás, városo-

dás, városiasodás, vá-

rosszerkezet). Például a 

zárójelben felsorolt 

földrajzi fogalmakat fel-

adhatjuk házi feladatnak 

ismételni a 13. és 15. 

források otthoni feldol-

gozásával együtt.  

A 29. lecke, a társada-

lom átalakulása című ré-

szének a feldolgozása-

kor visszautalhatunk a 

28. lecke demográfiai és 

urbanizációs ismerete-

ire. Ezekkel a kapcsoló-

dási pontokkal lehetőség 

van a téma egy tanórai 

feldolgozásán túllépve 

az ismeretek részlete-

sebb feldolgozására il-

letve elmélyítésére.    

36-37. Az ipari forradalom 

környezetre gyako-

rolt hatása 

Projekt bemutatók   

38.  A XIX. század ural-

kodó eszméi 

F: nacionalizmus, liberaliz-

mus, konzervativizmus, szo-

cializmus, a hatalmi ágak 

megosztása, társadalmi  

szerződés, népszuverenitás, 

szabad verseny. 

Kritikai gondolkodás: 

12. forrás (Mely okait emeli 

ki az ábra az átalakulásnak? 

Melyek a társadalom átalaku-

lásának alapvető jellemzői? 

Az egyik tematikai egy-

ség a liberalizmus, a na-

cionalizmus, a konzer-

vativizmus; a másik a 

társadalom átalakulása, 



 

 

N: Marx. 

É: – 

T: – 
 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, interpretáció, 

jelentőség. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, elit réteg, népes-

ségrobbanás, migráció, élet-

mód, város, nemzet, 

gazdasági rendszer, politika, 

állam, államforma, egyedura-

lom, parlamentarizmus, köz-

igazgatás, emberi jog, állam-

polgári jog, népképviselet, 

vallásszabadság, lelkiismereti 

szabadság, <diktatúra>. 

Melyek lehetek ennek politi-

kai következményei?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

17. forrás (Mi alapján osz-

totta fel korszakokra a törté-

nelmet Marx? Hogyan ke-

zelte a múltat, és hogyan vá-

zolta fel a jövőt?) 

a szocializmus, a mar-

xizmus. 

A téma társadalom át-

alakulása című részének 

a feldolgozásakor visz-

szautalhatunk a 28. 

lecke demográfiai és ur-

banizációs ismereteire 

(pl. a 12. forrás feldol-

gozása során).  

39. A népek tavasza F: Szent Szövetség, liberaliz-

mus, nacionalizmus, alkot-

mány, alkotmányos monar-

chia. 

N: Metternich.  

É: 1848 (forradalmak Euró-

pában). 

T: Párizs, Bécs.  

 

ÉK: ok és következmény, je-

lentőség. 

TK: társadalmi csoport, 

identitás, nemzet, gazdasági 

válság, politika, állam, állam-

forma, államszervezet, ha-

talmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parla-

mentarizmus, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, állampol-

gári jog, népképviselet. 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

3. forrás (Kövesse nyomon a 

forradalom terjedését, s jelle-

mezze annak sebességét! Kö-

vetkeztessen a térkép alapján 

arra, hogy az egyes városok 

forradalmaiban mely társa-

dalmi és egyéb ellentétek ke-

rültek a mozgalmak közép-

pontjába!) 

 

40. Összegezés ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, tény és bizo-

nyíték, interpretáció, jelentő-

ség. 

 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, elit réteg, népese-

dés, népességrobbanás, né-

pességfogyás, migráció, élet-

mód, város, nemzet*, gazda-

ság, gazdasági tevékenység, 

gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági sze-

replő, gazdasági kapcsolat, 

kereskedelem, pénzgazdálko-

dás, piac, gazdasági válság, 

Ismeretek alkalmazása: 

1. forrás (Mely társadalmi, 

gazdasági és szellemi folya-

matok hatottak az új eszme-

áramlatok kialakulására? Te-

kintse át az ábra alapján a 

négy nagy eszmeáramlat egy-

máshoz való viszonyát! Ele-

mezze, hogyan és miért válto-

zott az eszmeáramlatok egy-

máshoz való viszonya!) 

 



 

 

adó, politika, állam, állam-

forma, államszervezet, ha-

talmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parla-

mentarizmus, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, emberi 

jog, állampolgári jog*, nép-

képviselet*, vallás, vallásül-

dözés, vallásszabadság, lelki-

ismereti szabadság*, <gyar-

matosítás, önkényuralom, po-

litikai párt, diktatúra>. 

41. Ellenőrző, számon 

kérő óra 

   

IV. Az újjáépítés kora Magyarországon 

Óra 
Téma 

(tankönyvi lecke) 

Fogalmak, nevek,  

évszámok, topográfia 

Példák a fejlesztési követel-

mények teljesítésére 
Megjegyzés 

42. Magyarország új 

helyzete a Habsburg 

Birodalomban 

F: Pragmatica Sanctio,  

Helytartótanács, felsőtábla, 

alsótábla, <rendi országgyű-

lés, nemesi vármegye, közne-

mes, báró> 

N: III. Károly. 

É: 1723 (Pragmatica Sanc-

tio), 1711 (a szatmári béke). 

T: Bécs, <Pozsony>. 

 

ÉK: ok és következmény, in-

terpretáció. 

TK: társadalmi csoport,  

politika, állam, államforma, 

államszervezet, hatalmi ág, 

monarchia, közigazgatás, bi-

rodalom, szuverenitás, vallás. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

4. forrás (Nézzen utána az 

interneten, miért nevezték 

Magyarországot Mária orszá-

gának! Miért elevenítették fel 

a kultuszt a XVIII. század-

ban? Milyen politikai tartal-

makat fejez ki az allegória?) 

 

Kritikai gondolkodás:  

11. forrás (Hogyan értékeli a 

magyar országgyűlés szerepét 

és erejét az államkancellár? 

Hogyan látja az országgyűlés 

és a megye kapcsolatát?  

Milyen taktikát lát jónak? Mi 

a kapcsolat e taktika és a ma-

gyar intézményrendszer kö-

zött?) 

Az egyik tematikai egy-

ség az udvar és a rendek 

erőviszonya,  

a nőági örökösödés elis-

merése, Magyarország 

államszervezete;  

a másik az országgyűlés 

és a vármegye felépítése 

és működése. 

43. A XVIII. századi né-

pességnövekedés  

és etnikai következ-

ményei  

F: betelepítés, betelepülés. 

N: – 

É: – 

T: Határőrvidék, Bácska, Bá-

nát. 

 

ÉK: ok és következmény. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, 

életmód, nemzetiség, terme-

lés, erőforrás, politika, állam, 

vallás. 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

8. forrás (Mely területek 

vonzották a népességet,  

s honnan érkeztek a betelepü-

lők? Mely okokra vezethetők 

vissza a népmozgások? Azo-

nosítsa a háromféle migrá-

ciót! Hogyan változtathatták 

meg az etnikai viszonyokat a 

népmozgások?) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: 

nemzetiségi viszonyok 

(betelepítés). 

 

44. A magyar gazdaság 

újjáépítése 

F: vetésforgó, manufaktúra, 

tőke, <önellátás, majorság, 

nyomásos gazdálkodás, céh>. 

N: – 

É: – 

T: hódoltság, <Erdély>. 

 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték. 

Kritikai gondolkodás: 

15., 16. és 17. forrás  
(Elemezzék a három táblázat 

alapján [15., 16., 17.] keres-

kedelmünk helyzetét! Állapít-

sák meg, mely áruféleségek 

adták a kivitelt, és melyek a 

behozatalt! Mire következtet-

hetnek az áruszerkezetből? 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: Ma-

gyarország újjáépítése a 

Habsburg Birodalom 

keretei között. 

 



 

 

TK: társadalom, népesedés, 

migráció, város, gazdaság, 

gazdasági tevékenység, gaz-

dasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági sze-

replő, gazdasági kapcsolat, 

kereskedelem, piac, gazda-

sági válság, szuverenitás, 

centrum, periféria, <kereske-

delmi mérleg>. 

Értékeljék Magyarország kül-

kereskedelmi mérlegét! Ho-

gyan változott a külkereske-

delmi mérleg? Milyen gazda-

sági folyamatokra következ-

tethetnek a külkereskedelmi 

mérleg alakulásából? Készít-

sen külkereskedelmünkről áb-

rát (grafikon, diagram) a táb-

lázatok alapján!) 

45-46. Reformok és felvilá-

gosult abszolutizmus 

Magyarországon 

F: vámrendelet, úrbéri rende-

let, Ratio Educationis, türelmi 

rendelet, jobbágyrendelet, fel-

világosult abszolutizmus, 

<rendi országgyűlés, nemesi 

vármegye>. 

N: Mária Terézia, II. József, 

II. (Nagy) Frigyes.  

É: 1740–1780 (Mária Teré-

zia), 1780–1790 (II. József). 

T: Határőrvidék, Szilézia, 

Lengyelország. 

 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, interpretáció. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, népesedés, élet-

mód, gazdasági rendszer, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, 

egyeduralom, monarchia, 

közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, vallás.  

Kommunikáció: 

2. forrás (Hasonlítsa össze a 

kép [1.] és az ábra [2.] üzene-

tét a magyar rendek segítsé-

géről!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

11. és 12. forrás (József hata-

lomgyakorlásának mely jel-

lemzőit mutatja be a két for-

rásrészlet [10. és 11.]? Vesse 

össze e jellemzőket a korszak 

eszméivel! Hogyan fogadhat-

ták József politikáját a ma-

gyar rendek?) 

Az egyik tematikai egy-

ség Mária Terézia és a 

rendek együttműködése, 

Mária Terézia rendele-

tei; a másik II. József, a 

felvilágosult zsarnok, II. 

József rendeletei. 

47. A kompromisszum 

helyreállítása  

a rendek és a  

Habsburg-dinasztia 

között  

F: felvilágosodás, türelmi 

rendelet, jobbágyrendelet, 

<rendi monarchia>.  

N: Kazinczy Ferenc,  

II. József.  

É: 1780–1790 (II. József), 

1789. július 14. (a francia 

forradalom kitörése).  

T: <Pozsony>.  

 

ÉK: ok és következmény, in-

terpretáció, történelmi néző-

pont. 

 

TK: társadalmi csoport, 

identitás, nemzet, nemzetiség, 

gazdasági válság, politika, 

állam, államforma, egyedura-

lom, közigazgatás, biroda-

lom, szuverenitás, vallás. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

8. forrás (Gyűjtse össze a 

törvény alapján a rendek által 

elért eredményeket! Hogyan 

szabályozza a törvény  

Magyarország és a Habsburg 

Birodalom viszonyát?)  

 

48. Összegezés ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

Ismeretek alkalmazása: 

1. forrás (Tekintse át és ele-

mezze az ábrán szereplő té-

mákat időrendben! Tárja fel 

 



 

 

mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, népesedés, népes-

ségrobbanás, migráció, élet-

mód, város, nemzetiség*, 

gazdaság, gazdasági tevé-

kenység, gazdasági rendszer, 

termelés, erőforrás, gazda-

sági szereplő, gazdasági kap-

csolat, kereskedelem, pénz-

gazdálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, politika, állam, 

államforma, államszervezet, 

hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentariz-

mus, közigazgatás, biroda-

lom, szuverenitás, centrum, 

periféria, vallás, <kereske-

delmi mérleg>. 

az egyes oszlopokban sze-

replő szempontok között köl-

csönhatásokat! Keressen az 

ábráról hiányzó, de ismeretei 

alapján a XVIII. század törté-

netén végigvezethető témá-

kat! Készítsen a fent témák-

ban a tankönyvi ábrához ha-

sonló felépítésű áttekintő táb-

lázatot!) 

49. Ellenőrző,  

számon kérő óra 

   

V. A reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 

Óra 
Téma 

(tankönyvi lecke) 

Fogalmak, nevek,  

évszámok, topográfia 

Példák a fejlesztési követel-

mények teljesítésére 
Megjegyzés 

50. A napóleoni  

háborúk hatásai Ma-

gyarországon  

F: <köznemes, báró, jobb-

ágy>.  

N: Napóleon. 

É: 1804–1814/15 (Napóleon 

császársága). 

T: Pest-Buda. 

 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, társadalmi mobili-

tás, felemelkedés, lesüllyedés, 

népesedés, életmód, város, 

gazdaság, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gaz-

dasági válság, adó, politika, 

szuverenitás, centrum, perifé-

ria. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

13. forrás (Vegye számba a 

korszak társadalmi csoport-

jait! Milyen alapon váltak el 

egymástól az egyes társa-

dalmi rétegek? Melyek a vál-

tozások irányai?) 

 

51-52. A reformok megindí-

tói: Széchenyi István 

és Wesselényi Miklós  

F: reform, polgári átalakulás, 

cenzúra, <ősiség>. 

N: Széchenyi István, Wesse-

lényi Miklós. 

É: 1830 (Széchenyi István: 

Hitel című művének megjele-

nése, a reformkor kezdete). 

T: Vaskapu, Pest-Buda. 

 

ÉK: történelmi idő, ok és kö-

vetkezmény, történelmi for-

rás, jelentőség, történelmi né-

zőpont. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, életmód, 

nemzet, gazdaság, gazdasági 

rendszer, kereskedelem, pénz-

gazdálkodás, politika, állam, 

Kritikai gondolkodás: 

14. és 15. forrás (Vesse ösz-

sze a szöveges forrást [14.] és 

az ábrát [15.]! Értelmezze az 

egyes pontok tartalmát!  

Figyelje meg az ábrán a logi-

kai kapcsolatok megítélését! 

Mire következtethet ezek-

ből?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

19. forrás (Hogyan viszo-

nyult egymáshoz a két politi-

kus emberileg és politikailag? 

Nézzen utána az interneten, 

mit tett Széchenyi, mikor 

Wesselényit politikai okokból 

elítélték!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése:  

a magyar reformkor 

képviselői (Széchenyi 

István, Wesselényi  

Miklós). 

Az egyik tematikai egy-

ség Széchenyi István és 

Wesselényi Miklós, il-

letve Széchenyi  

bekapcsolódása a politi-

kai életbe, Széchenyi 

programja; a másik te-

matikai egység  

Wesselényi programja, 

Széchenyi gyakorlati te-

vékenysége. 



 

 

monarchia, birodalom, szuve-

renitás. 

53-54. Reformkori életraj-

zok - projekt 

   

55-56. Politikai irányzatok a 

reformkorban 

 

F: liberális nemesség, centra-

lista, önkéntes és kötelező 

örökváltság, közteherviselés, 

érdekegyesítés, védővám, re-

form, polgári átalakulás, sza-

bad verseny, <nemesi várme-

gye, rendi országgyűlés>.  

N: Kölcsey Ferenc, Deák Fe-

renc, Kossuth Lajos,  

Eötvös József, Széchenyi Ist-

ván, Wesselényi Miklós, Met-

ternich. 

É: 1832–1836 (rendi ország-

gyűlés). 

T: <Pozsony>. 

 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, jelentőség. 

TK: társadalmi csoport, tár-

sadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, 

migráció, életmód, gazdaság, 

gazdasági teljesítmény, po-

litika, állam,  

államszervezet, hatalmi ág, 

monarchia, közigazgatás, bi-

rodalom, szuverenitás. 

Kommunikáció: 

11. forrás (Fogalmazza meg 

a karikatúra üzenetét! Gyűjtse 

össze az erre utaló elemeket!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

13. forrás (Miben látta Kos-

suth az önkéntes örökváltság 

problémáját? Vesse ezt össze 

Dessewffy álláspontjával [10. 

forrás]! Mivel indokolta  

Kossuth a jobbágyfelszabadí-

tás szükségességét?) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

magyar reformkor kép-

viselői (Kölcsey Ferenc, 

Kossuth Lajos, Deák 

Ferenc). 

Az egyik tematikai egy-

ség a kolerajárvány és 

következményei, az 

1832–1836-os ország-

gyűlés – a reformkor 

kezdete, a kormányzat 

támadása és kudarca, a 

fontolva haladók;  

a másik Kossuth és a li-

berális többség,  

a centralisták.  

57-58. Politikai küzdelmek 

az 1840-es években  

F: államnyelv, márciusi ifjak, 

érdekegyesítés, védővám, li-

berális nemesség, centralista.  

N: Batthyány Lajos, Petőfi 

Sándor, 

Kritikai gondolkodás:  

19. és 20. forrás (Gyűjtse 

össze és értelmezze az egyes 

kérdésekben megfogalmazott 

álláspontokat! Miben értettek 

 



 

 

Deák Ferenc, Kossuth Lajos, 

Széchenyi István, Metternich. 

É: 1844 (a magyar nyelv ál-

lamnyelvvé nyilvánítása). 

T: Pest-Buda, <Pozsony>. 

 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, történelmi né-

zőpont. 

TK: életmód, város, gazda-

ság, gazdasági tevékenység, 

gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági kapcso-

lat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálko-

dás, piac, politika, állam, ál-

lamforma, birodalom, szuve-

renitás, centrum, periféria, 

<politikai párt>. 

egyet, s mennyiben látták 

másképpen a problémákat? 

Mely kérdések jelennek meg 

a karikatúrán?) 

59. A nemzeti ébredés 

Magyarországon 

F: jobbágyfelszabadítás, 

emancipáció, államnyelv, na-

cionalizmus.  

N: Kossuth Lajos, Kölcsey 

Ferenc. 

É: – 

T: Pest-Buda. 

 

ÉK: ok és következmény, je-

lentőség, történelmi nézőpont. 

TK: társadalom, identitás, 

társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, népesség-

robbanás, életmód, nemzet, 

nemzetiség, politika, állam, 

közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

17. forrás (Milyen stílusban 

épült a múzeum? Gyűjtsön 

képeket az interneten a kor-

szak jellemző épületeiről! 

Milyen szerepet játszott  

a korszakban a Nemzeti Mú-

zeum az ország kulturális éle-

tében? Vesse ezt össze a je-

lennel!) 

A témához kapcsolódhat 

múzeumlátogatás vagy 

múzeumi óra (pl. a Ma-

gyar Nemzeti Múzeum-

ban). 

60-61. Törvényes forrada-

lom és konszolidációs 

kísérlet 

 

F: nemzetőrség, áprilisi tör-

vények, felelős kormány, saj-

tószabadság, népképviselet, 

cenzusos választójog, job-

bágyfelszabadítás, polgári át-

alakulás, közteherviselés, al-

kotmányos monarchia, <per-

szonálunió>.  

N: Szemere Bertalan,  

Széchenyi István, Deák Fe-

renc, Kossuth Lajos, Eötvös 

József, Batthyány Lajos, Pe-

tőfi Sándor. 

É: 1848. március 15. (forra-

dalom Pesten), 1848. április 

11. (az áprilisi törvények), 

1848 (forradalmak Európá-

ban). 

T: Pest-Buda, Bécs, <Po-

zsony, Erdély>. 

 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, jelentőség, 

történelmi nézőpont. 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

3. forrás (Kövesse nyomon a 

forradalom menetét térben és 

időben! Korábbi tanulmányai, 

olvasmányai és március 15-i 

ünnepélyeken szerzett élmé-

nyei alapján mutassa be az 

egyes helyszínek eseményeit! 

Mi a jelentősége annak, hogy 

a budai helyőrségben sok 

olasz katona szolgált?) 

 

 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

12. forrás (Gyűjtse össze a 

magyar minisztérium jogkö-

reit! Mit ért a törvény felelős 

minisztérium alatt? Hogyan 

nevezzük az így létrejött ál-

lamberendezkedést? Vizs-

gálja meg az uralkodóhoz és 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: 

március 15. mint iskolai 

ünnepély; a forradalom 

és szabadságharc ki-

emelkedő személyiségei 

(Petőfi Sándor, Kossuth 

Lajos, Batthyány Lajos). 

Az egyik tematikai egy-

ség a reformkor eredmé-

nyei, a forradalmi átala-

kulás kezdete,  

a pesti forradalom, a fe-

lelős kormány  

megalakulása;  

 

a másik az áprilisi törvé-

nyek, a jobbágyfelsza-

badítás. 



 

 

TK: társadalom, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, életmód, gazdasági 

rendszer, politika, állam, ál-

lamforma, államszervezet, 

hatalmi ág, monarchia, par-

lamentarizmus, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás. 

az Ausztriához fűződő  

viszonyt!) 

62-63. A fegyveres harc ki-

robbanása, a védelem 

megszervezése 

F: felelős kormány, népképvi-

selet, jobbágyfelszabadítás. 

N: Jellasics, Görgey Artúr, 

Kossuth Lajos, Batthyány La-

jos. 

É: 1848. szeptember 29.  

(a pákozdi csata).  

T: Pákozd, Pest-Buda, Bécs. 

 

ÉK: ok és következmény, je-

lentőség, történelmi nézőpont. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, nemzet, 

nemzetiség, pénzgazdálkodás, 

adó, politika, állam, állam-

forma, parlamentarizmus, 

közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás. 

Kritikai gondolkodás:  

10. forrás (Következtessen a 

kép alapján a gyűlésen részt 

vevők társadalmi összetéte-

lére! Mennyiben látszik meg 

ez a gyűlés határozatain?  

Nézzen utána az interneten, 

miért Balázsfalván tartották a 

gyűlést!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

forradalom és szabad-

ságharc kiemelkedő sze-

mélyiségei (Jellasics, 

Görgey Artúr). 

A téma feldolgozható 

múzeumlátogatás vagy 

múzeumi óra keretében 

is (pl. a Pákozd-sukorói 

csata emlékkiállításának 

megtekintésével).  

64. Önvédelmi harc és fé-

nyes diadal  

F: Függetlenségi nyilatkozat. 

N: Ferenc József, Windisch-

grätz, Bem József, Kossuth 

Lajos, Szemere Bertalan, 

Görgey Artúr.  

É: 1849. április 14. (a függet-

lenség kimondása). 

T: Debrecen, Pest-Buda, 

Bécs, <Erdély>. 

 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, jelentőség, 

történelmi nézőpont.  

TK: nemzet, nemzetiség, po-

litika, állam, államforma, ál-

lamszervezet, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, 

parlamentarizmus, közigaz-

gatás, birodalom, szuvereni-

tás, <politikai párt>. 

Tájékozódás időben és tér-

ben:  

11. forrás (Miért kényszerí-

tette megállásra Windisch-

grätzet felvidéki hadjáratával 

Görgey? Mi volt a stratégiai 

jelentősége a branyiszkói üt-

közetnek? Mutassa be, ho-

gyan változott meg a katonai 

helyzet a tél végére!)  

 

Kritikai gondolkodás: 

18. forrás (Mit jelentet jogi 

értelemben a trónfosztás? Mi-

lyen történelmi tényekkel in-

dokolta a dokumentum a lé-

pést?) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

forradalom és szabad-

ságharc kiemelkedő sze-

mélyiségei (Kossuth La-

jos, Görgey Artúr, Bem 

József). 

Az egyik tematikai egy-

ség a császári hadsereg 

támadása, Erdély a har-

cok folytatásának kul-

csa, a felvidéki hadjárat; 

a másik az első magyar 

ellentámadás,  

az olmützi alkotmány –

Függetlenségi nyilatko-

zat. 

65. Fényes győzelmek és a 

túlerő diadala  

F: tavaszi hadjárat, nemzeti-

ségi törvény, Függetlenségi 

nyilatkozat, államnyelv, 

emancipáció.  

N: Kossuth Lajos, Szemere 

Bertalan, Görgey Artúr,  

Ferenc József, Windischgrätz, 

Bem József. 

É: 1849. április 6. (az isa-

szegi csata), 1849. május 21. 

(Buda felszabadítása), 1849. 

augusztus 13. (a világosi 

fegyverletétel), 1849. április 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

15. forrás (Elemezze az 

orosz beavatkozás utáni kato-

nai és politikai helyzetet! 

Mérlegelje, hogy melyik 

összpontosítási terület volt al-

kalmasabb az ellenállásra! 

Kövesse a hadi eseményeket! 

Miben különbözött Haynau 

hadművelete Windischgrätz 

1848. decemberi–1849. janu-

ári hadműveletétől? Mivel 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

forradalom és szabad-

ságharc kiemelkedő sze-

mélyiségei (Kossuth La-

jos, Görgey Artúr, Bem 

József). 

A téma feldolgozható 

múzeumlátogatás vagy 

múzeumi óra keretében 

(pl. a Hadtörténeti Inté-

zet és Múzeumban) vagy 



 

 

14. (a függetlenség kimon-

dása). 

T: Isaszeg, Világos, Debre-

cen. 

 

ÉK: történelmi idő, ok és kö-

vetkezmény, jelentőség, törté-

nelmi nézőpont. 

TK: identitás, nemzet, nem-

zetiség, politika, állam, ál-

lamforma, államszervezet, 

egyeduralom, monarchia, bi-

rodalom, szuverenitás. 

magyarázható a Szeged térsé-

gébe tartó Görgey kerülőútja? 

A hadi események ismereté-

ben foglaljon állást a fegyver-

letétel jogosságának kérdésé-

ben!)  

az órára meghívható va-

lamelyik huszár hagyo-

mányőrző egyesület. 

66-67. Összegezés ÉK: történelmi idő, ok és kö-

vetkezmény, történelmi for-

rás, jelentőség, történelmi né-

zőpont. 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, népesedés, népes-

ségrobbanás, migráció, élet-

mód, város, nemzet, nemzeti-

ség, gazdaság, gazdasági te-

vékenység, gazdasági rend-

szer, termelés, erőforrás, gaz-

dasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesít-

mény*, kereskedelem, pénz-

gazdálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, politika, állam, 

államforma, államszervezet, 

hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentariz-

mus, közigazgatás, biroda-

lom, szuverenitás, centrum, 

periféria, <politikai párt>. 

Ismeretek alkalmazása: 

1. forrás (A jobbágykérdés 

áttekintő ábrája.) 

 

A 237. oldal (Önvédelmi 

harc és fényes diadal c. 

lecke) 10. forrásának fel-

használásával vita Görgey és 

Kossuth ellentétéről (akár 

dramatikus megjelenítéssel). 

Az egyik tematikai egy-

ség az összegezés java-

solt témái közül a tanár 

által kiválasztottak átte-

kintése; a másik vita a 

korszak alapvető kérdé-

seiről a javasolt témák-

ból.  

Az egyik tematikai egy-

ség feldolgozható múze-

umlátogatás vagy múze-

umi óra keretében is (pl. 

a Magyar Nemzeti Mú-

zeumban vagy Hadtörté-

neti Intézet és Múzeum-

ban).  

68. Ellenőrző,  

számon kérő óra  

   

Év végi rendszerezés 

Óra Téma 
Fogalmak, nevek,  

évszámok, topográfia 

Példák a fejlesztési kö-

vetelmények teljesítésére 
Megjegyzés 

69-70 Politika-, állam-, 

jog- és intézmény-

történet  

ÉK: történelmi idő, változás és 

folyamatosság, ok és következ-

mény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, interpretáció, jelentő-

ség, történelmi nézőpont. 

TK: nemzet, nemzetiség, poli-

tika, állam, államforma, hatalmi 

ág, politikai párt, monarchia, 

köztársaság, önkényuralom, 

egyeduralom, diktatúra, demok-

rácia, polgárjog, államszervezet, 

közigazgatás, birodalom, szuve-

renitás, centrum, periféria, 

emberi jog, állampolgári jog, 

népképviselet,<gyarmatosítás, 

politikai párt, önkényuralom, 

diktatúra>. 

Ismeretek alkalmazása: 

A) Államformák, politi-

kai rendszerek Francia-

országban: 

Összegezés, 172. oldal 2. 

forrás (Elemezze, hogy a 

táblázat milyen szempon-

tok szerint vizsgálja a 

francia történelmet! Mely 

tényezők maradtak ki? 

Tárja fel az egyes jellem-

zők között kölcsönhatáso-

kat!)  

 

B) Magyarország állam-

szervezetének változásai: 

Összegezése és rend-

szerezése a témának a 

tankönyvi források, 

az összegezések és az 

időrendi táblázat fel-

használásával. A ta-

nár válogatja össze a 

konkrét tartalmakat, a 

hozzákapcsolódó fel-

adatokkal. 

Pl. A) Államformák, 

politikai rendszerek 

Franciaországban;  

B) Magyarország ál-

lamszervezetének vál-

tozásai.  



 

 

33. Magyarország új 

helyzete a Habsburg Bi-

rodalomban, 177. oldal 

12. forrás (Hasonlítsa 

össze a XVIII. és a XVII. 

századi [tankönyv 74. ol-

dal] magyar államberen-

dezkedést! Mennyiben fi-

gyelhető meg a moderni-

záció az államszervezet-

ben? Hogyan változott az 

Ausztriához fűződő vi-

szony? Mennyiben befo-

lyásolta Ausztria és Ma-

gyarország kapcsolatát a 

rendi berendezkedés?) 

43. Törvényes forrada-

lom és konszolidáció 

228. oldal 9. forrás (Mi-

lyen politikai berendezke-

dés valósult meg Magyar-

országon? Mutassa be a 

választási rendszert, a tör-

vényhozás és a végrehajtó 

hatalom működését! Ele-

mezze az Ausztriához fű-

ződő viszonyt!) 

71-

72. 

Társadalom-, élet-

mód- és gazdaság-

történet 

ÉK: történelmi idő, változás és 

folyamatosság, ok és következ-

mény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, interpretáció, jelentő-

ség, történelmi nézőpont. 

 

TK: Társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, lesüllye-

dés, elit réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, nem-

zet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékeny-

ség, gazdasági rendszer, terme-

lés, termelési egység, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesít-

mény, gyarmatosítás, áruterme-

lés, pénzgazdálkodás, kereskede-

lem, piac, kereskedelmi mérleg, 

piaci egyensúly, gazdasági vál-

ság, adó, <kereskedelmi mér-

leg>. 

Ismeretek alkalmazása: 

8. Közép- és Kelet-Eu-

rópa a XVI–XVII. szá-

zadban, 43. oldal  

1. forrás (Hogyan válto-

zott Közép-Európa sze-

repe az európai munka-

megosztásban? Mi jelle-

mezte a különböző idő-

szakokat?) 

 

19. Élet és halál a török 

háborúk korában, 104. 

oldal 17. forrás (Milyen 

az összetétele a kivitelnek 

és a behozatalnak? Mi-

lyen a kettő mérlege? Mi-

lyen kiviteli cikkeink vol-

tak még a lábon hajtott 

marha mellett?) 

35. A magyar gazdaság 

újjáépítése, 186. oldal 

10. forrás (Gyűjtse össze 

a manufaktúraalapítás fel-

tételeit! Elemezze, ho-

gyan valósultak meg ezek 

a feltételek Magyarorszá-

gon!) 

36. Reformok és felvilá-

gosult abszolutizmus 

Magyarországon, 190. 

oldal 7. forrás (Hatá-

Összegezése és rend-

szerezése a témának a 

tankönyvi források, 

az összegezések és az 

időrendi táblázat fel-

használásával. A ta-

nár válogatja össze a 

konkrét tartalmakat, a 

hozzákapcsolódó fel-

adatokkal. 

 

Pl. A magyar gazda-

ság a világgazdaság-

ban és a Habsburg 

Birodalomban. 



 

 

rozza meg az ábra alap-

ján, mit jelent a kettős 

vámhatár kifejezés! Ho-

gyan védte a birodalmat a 

külső vámhatár? Miért 

mondhatjuk, hogy a belső 

vámhatár összbirodalmi 

érdekeket érvényesített? 

Milyen gazdasági és poli-

tikai következményei le-

hettek a kettős vámhatár-

nak?) 

41. Politikai küzdelmek 

az 1840-es években, 217. 

oldal 4. forrás (Milyen 

tendenciák figyelhetők 

meg külkereskedelmünk-

ben?)  

 

 

 

 

 


