
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRTÉNELEM 

TANMENET 

11. ÉVFOLYAM 

2017-18. 

TANÉV 



 

 

  

Alkalmazott tankönyv: Száray Miklós: Történelem 11. (NT 17342) 

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 nemzetállamok és a birodalmi politika kora 

 

Óra 
Téma  

(tankönyvi lecke) 

Fogalmak, nevek,  

évszámok, topográfia 

Példák a fejlesztési követel-

mények teljesítésére 
Megjegyzés 

1. 1. A forradalma-

kat felváltó ha-

talmi politika 

F: nagyhatalom 

N: III. Napóleon 

É: 1853–1856 (a krími háború) 

T: Szuezi-csatorna 

ÉK: változás és folyamatosság, 

ok és következmény 

TK: társadalmi csoport, gazda-

ság, <gyarmatosítás>, politika, 

állam, államforma, egyedura-

lom, monarchia, köztársaság, 

[diktatúra] 

Kritikai gondolkodás: 

5. forrás (Értelmezze az áb-

rán látható színes kereteket! 

Fogalmazza meg az ábra 

alapján, miért volt szilárd  

III. Napóleon uralma! Kik ké-

pezték uralmának társadalmi 

bázisát?) 

Előzetes tudás: Napó-

leon, 1848 (forradalmak 

Európában). 

 

 

2. 2. Az olasz egység 

megvalósítása 

F: <nacionalizmus>, [irredentiz-

mus] 

N: III. Napóleon, Garibaldi 

É: 1859 (a solferinói ütközet)  

T: Piemont, Olaszország, 

<Róma>, <Egyházi (Pápai) Ál-

lam>, <Velence> 

ÉK: változás és folyamatosság, 

ok és következmény 

TK: identitás, nemzet, piac, po-

litika, államforma, monarchia, 

szuverenitás, vallás 

Tájékozódás időben és  

térben:  

8. forrás (Csoportosítsuk a 

térképen feltüntetett esemé-

nyeket tartalmuk szerint, és 

ismertessük a szerepüket az 

olasz egység létrejöttében! 

Állítsuk sorrendbe Itália terü-

leteit az egységhez való csat-

lakozásuk időrendje alapján! 

Mely olaszok által lakott terü-

letek nem kerültek az új olasz 

államhoz? ) 

Előzetes tudás: a napó-

leoni háborúk Európája. 

3. 3. A német egység 

létrejötte 

F: <nacionalizmus>, nagyhata-

lom 

N: III. Napóleon, Bismarck 

É: 1866 (a königgrätzi csata), 

1871 (a Német Császárság létre-

jötte) 

T: Német Császárság, Elzász-

Lotaringia 

ÉK: változás és folyamatosság, 

ok és következmény 

TK: identitás, nemzet, gazda-

sági kapcsolat, gazdasági telje-

sítmény, kereskedelem, piac, 

politika, államforma, államszer-

vezet, hatalmi ág, monarchia, 

szuverenitás 

 

 

Kommunikáció: 

6. és 7. forrás (Sorolja fel, mi 

minden mutatja a két képen a 

gyár fejlődését!) 

Előzetes tudás: a napó-

leoni háborúk Európája. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: az 

egységes Németország 

létrejötte, Bismarck. 



 

 

4–5. 4. Az ipari forra-

dalom újabb  

hulláma 

F: <tőke>, <kapitalizmus>, mo-

nopólium, futószalagos termelés 

N: Rothschildok 

T: Német Császárság 

ÉK: változás és folyamatosság, 

ok és következmény 

TK: életmód, gazdaság, gazda-

sági tevékenység, gazdasági 

rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, pénzgazdálkodás, 

gazdasági teljesítmény, centrum, 

periféria 

Kritikai gondolkodás: 

9. forrás (Fogalmazza meg a 

szalagon történő termelés lé-

nyegét! Mi tette lehetővé az 

eljárás megjelenését a kor-

szakban? Milyen hatást gya-

korolt az új módszer a terme-

lésre? Értékelje Ford vélemé-

nyét (a bérekről)! Milyen vál-

tozás figyelhető meg a ko-

rábbi felfogáshoz képest Ford 

álláspontjában? Hogyan kap-

csolódik ez a nézet a szalag-

termeléshez?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás (il-

letve az ismeretek alkalma-

zása): 

1. forrás (Fogalmazza meg 

az ábra segítségével a máso-

dik ipari forradalom lényegét! 

Gyűjtse össze az első és a 

második ipari forradalmat 

megkülönböztető tényező-

ket!) 

Előzetes tudás: az ipari 

forradalom és hatásai. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: az 

ipari forradalom máso-

dik szakaszának feltalá-

lói (Edison) és találmá-

nyai. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség az ipari forradalom 

újabb hulláma, az ipar; a 

másik az új iparszerve-

zési módszerek.  

A kétórás feldolgozás 

lehetőséget ad a máso-

dik órán az ipari forra-

dalom két szakaszának 

részletes összehasonlítá-

sára az 1. forrás segítsé-

gével. 

6–7. 5. Népesedési 

folyamatok és a 

polgári állam  

jellemzői 

F: polgári állam, <urbanizáció>, 

városiasodás, <cenzusos válasz-

tójog> 

ÉK: változás és folyamatosság, 

ok és következmény, tény és bi-

zonyíték 

TK: társadalmi mobilitás, fel-

emelkedés, lesüllyedés, népese-

dés, népességrobbanás, migrá-

ció, identitás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági teljesít-

mény, adó, politika, állam, par-

lamentarizmus, demokrácia, 

népképviselet, közigazgatás, 

<emberi jog>, <állampolgári 

jog>, centrum, periféria, vallás 

Tájékozódás időben és  

térben:  

2. forrás (Tekintse át a folya-

mat szakaszait! A XIX. szá-

zad második felében a folya-

mat mely szakaszát élte Nyu-

gat-Európa, Közép-Európa és 

Kelet-Európa?)  

 

Kritikai gondolkodás:  

14. forrás (Állapítsák meg, 

hogy milyen változások kö-

vetkeztek be a polgári állam 

kiépülésével! Milyen folya-

matok álltak a változások mö-

gött? Tárják fel a folyamatok 

mögötti összefüggéseket!) 

Előzetes tudás: az ipari 

forradalom hatásai. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a demográfiai folya-

matok és a városiasodás; 

a másik a polgári állam 

jellemzői és az állam új 

feladatai. 

8. 6. A hármas szö-

vetség létrejötte 

F: nagyhatalom, hármas szövet-

ség, keleti kérdés 

N: Bismarck 

É: 1882 (a hármas szövetség 

megalakulása) 

T: Balkán 

ÉK: ok és következmény, tény és 

bizonyíték 

TK: identitás, nemzet, nemzeti-

ség, politika, állam, birodalom, 

szuverenitás, vallásüldözés 

Kommunikáció: 

8. forrás (Mondja el a térkép 

alapján az orosz– török há-

ború menetét! Mutassa be  

a San Stefanóban született 

rendezéskövetkezményeit! 

Hasonlítsa össze a 

San Stefanó-i és a berlini ren-

dezést! Vegye számba a 

nagyhatalmi érdekeket!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: szö-

vetségi rendszerek és 

katonai tömbök kialaku-

lása. 

  



 

 

9. 7. Az Egyesült Ál-

lamok felemelke-

dése 

F: <szabad verseny>, <védő-

vám> 

N: Lincoln  

É: 1861–1865 (az Egyesült Ál-

lamok polgárháborúja) 

ÉK: változás és folyamatosság, 

ok és következmény, interpretá-

ció  

TK: társadalmi csoport,  

felemelkedés, népesedés, migrá-

ció, életmód, gazdasági rend-

szer, gazdasági kapcsolat, gaz-

dasági válság, piac, <politikai 

párt>, demokrácia, <emberi 

jog> 

Ismeretszerzés, tanulás: 

11. forrás (Fogalmazza meg, 

mit jelent pontosan a felsza-

badítás, mit nyertek el az egy-

kori rabszolgák? Milyen gaz-

dasági és társadalmi hely-

zetbe kerülhettek a feketék 

déli államokban? Mitől inti az 

elnök a felszabadultakat? 

Mire utal ez? Milyen sorsfor-

dító lehetőségeket kínál a nyi-

latkozat a feketék számára?) 

Előzetes tudás: az Egye-

sült Államok létrejötte 

és alkotmánya. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: pol-

gárháború az Amerikai 

Egyesült Államokban, 

Lincoln. 

10. 8. A gyarmatosítás 

újabb hulláma 

F: <világkereskedelem>, nagy-

hatalom, [reváns] 

N: Viktória királynő 

T: <India>, Szuezi-csatorna 

ÉK: változás és folyamatosság, 

ok és következmény 

TK: társadalom, identitás, mig-

ráció, gazdasági tevékenység, 

erőforrás, gazdasági teljesít-

mény, kereskedelem, piac, 

<gyarmatosítás>, parlamenta-

rizmus, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, [választójog] 

Tájékozódás időben és  

térben: 

8. forrás (Állapítsa meg, vál-

tozott-e a brit gyarmati ter-

jeszkedés iránya a bemutatott 

időszakban! Tárja fel a brit 

terjeszkedés céljait az egyes 

térségekben! Sorolja fel, mely 

országokkal került szembe 

Anglia a gyarmatosítás során! 

Ismertesse a térképről leol-

vasható gyarmati konfliktu-

sok lényegét, kimenetelét!) 

Előzetes tudás: a nagy 

földrajzi felfedezések 

következményei. 

11–12. 9. Az egyenlőtlen 

fejlődés – az an-

tant létrejötte 

F: nagyhatalom, egyenlőtlen 

fejlődés, antant 

N: II. Vilmos 

É: 1907 (a hármas antant létre-

jötte) 

ÉK: változás és folyamatosság, 

ok és következmény, tény és bi-

zonyíték, interpretáció 

TK: gazdaság, gazdasági tevé-

kenység, erőforrás, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesít-

mény, piac, <gyarmatosítás>, 

politika, állam, birodalom, szu-

verenitás 

Kritikai gondolkodás:  

1. forrás (Értékeljük, alkal-

masak-e az ábrázolt adatok az 

egyenlőtlen fejlődés bemuta-

tására! Indokoljuk válaszun-

kat!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

4. forrás (Milyen irányt szab 

a fejlődésnek az uralkodó? 

Melyek a fő célok? Hogyan 

viszonyul a régi világhoz? 

Nézzen utána, miért nevezik 

ma a japánok Mucuhito csá-

szárt Meidzsinek!) 

Előzetes tudás: az ipari 

forradalom újabb hul-

láma, a hármas szövet-

ség létrejötte. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: szö-

vetségi rendszerek és 

katonai tömbök kialaku-

lása. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség az egyenlőtlen fejlő-

dés, a késve érkező Né-

metország és gyarmatai 

és az Egyesült Államok 

világpolitikai tényezővé 

válik; a másik a moder-

nizáció útjára lépő Ja-

pán, az orosz–japán há-

ború és az  

antant kialakulása. 

13–14. 10. A társadalmi 

kiegyezés felé Nyu-

gaton és az ellenté-

tek felé Keleten 

F: középosztály, [torlódó 

társadalom], <szocializmus>, 

városiasodás, szakszervezet, 

szociáldemokrácia, [bolsevik], 

keresztényszocializmus 

N: XIII. Leó, [Lenin] 

ÉK: változás és folyamatosság, 

ok és következmény, interpretá-

ció 

Kommunikáció: 

3. forrás (Milyen alapvető 

tendenciák figyelhetők meg? 

Határozza meg az ábra segít-

ségével a választási rendsze-

rekhez kapcsolódó fogalma-

kat: cenzus, általános válasz-

tójog, egyenlő választás, tit-

kos választás, nyílt választás, 

közvetett választás, közvetlen 

választás!) 

Előzetes tudás: a XIX. 

század eszméi, az ipari 

forradalom újabb hul-

láma, népesedési folya-

matok és a polgári ál-

lam jellemzői. 

 

 

 



 

 

TK: társadalom, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, lesüly-

lyedés, életmód, gazdasági 

rendszer, gazdasági teljesít-

mény, politika, állam, parlamen-

tarizmus, demokrácia, népképvi-

selet, hatalmi ág, <politikai 

párt>, [választójog], jogegyen-

lőség 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

11. forrás (Hogyan értelmezi 

a pápa az állam szerepét? 

Mely szempontokból vizs-

gálja a munkásság helyzetét? 

Kiktől vár megoldást az egy-

házfő, és miért tőlük? Miért 

korszakos jelentőségű az en-

ciklika?) 

Az egyik tematikai egy-

ség a társadalom átala-

kulása, a munkásmozga-

lom irányzatai;  

a másik a keresztény-

szocializmus kibontako-

zása és az 1905-ös orosz 

forradalom. 

15. 11. Mindennapok 

a boldog békeidő-

ben 

F: [tömegkultúra], [magaskul-

túra (elitkultúra)], <emancipá-

ció>, városiasodás, középosz-

tály 

ÉK: változás és folyamatosság, 

ok és következmény, interpretá-

ció 

TK: társadalom, identitás, tár-

sadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, migráció, életmód, 

város, nemzet, gazdasági telje-

sítmény, politika, jogegyenlőség, 

emancipáció 

Kritikai gondolkodás: 

13.,14., 15. és 16. forrás 
(Emeljük ki a képek alapján a 

korszak képzőművészeti 

irányzatainak jellegzetessé-

geit! Fedezzük fel a külön-

böző irányzatokban a társada-

lom, az életvitel és az érték-

rend változásaira utaló jegye-

ket!) 

 

16. Összegezés ÉK: változás és folyamatosság, 

ok és következmény, tény és bi-

zonyíték, interpretáció  

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, lesüly-

lyedés, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, vá-

ros, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékeny-

ség, gazdasági rendszer, terme-

lés, erőforrás, gazdasági sze-

replő, gazdasági kapcsolat, gaz-

dasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, politika,  

állam, államforma, államszerve-

zet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parla-

mentarizmus, demokrácia, nép-

képviselet, közigazgatás, biroda-

lom, szuverenitás, centrum, pe-

riféria, vallás, vallásüldözés, 

jogegyenlőség, emancipáció, 

<gyarmatosítás>, <emberi 

jog>, <állampolgári jog>,  

<politikai párt>, [választójog], 

[diktatúra] 

Ismeretek alkalmazása: 

1., 2. és 3. forrás (Tekintsék 

át a térképek segítségével az 

európai hatalmi politika vál-

tozásait!) 

 

17. Ellenőrző,  

számon kérő óra 

   

II. A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 

 

Óra 
Téma  

(tankönyvi lecke) 

Fogalmak, nevek,  

évszámok, topográfia 

Példák a fejlesztési követel-

mények teljesítésére 
Megjegyzés 



 

 

18. 12. Az önkényura-

lom rendszere 

F: <jobbágyfelszabadítás>, 

<áprilisi törvények> 

N: <Batthyány Lajos>, 

 <Széchenyi István>, 

 <Ferenc József>, Haynau, 

Alexander Bach 

É: 1849. október 6. (az aradi 

vértanúk kivégzése) 

T: Arad, <Pest-Buda> 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, lesüllyedés, életmód, 

nemzet, gazdasági teljesít-

mény, politika, állam, egyed-

uralom, önkényuralom, köz-

igazgatás, szuverenitás 

Kritikai gondolkodás:  

4. forrás (Mi volt a jogi 

alapja a főtisztek kivégzésé-

nek? Értelmezze a „kegye-

lem” tartalmát! Fogalmazza 

meg a kép üzenetét!) 

Előzetes tudás: az ápri-

lisi törvények, a szabad-

ságharc története. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: Ma-

gyarország az önkény-

uralom éveiben. 

19. 13. Az ellenállástól  

a megbékélésig 

F: emigráció, passzív ellenál-

lás, húsvéti cikk 

N: <Kossuth Lajos>, <Deák 

Ferenc>, <Ferenc József> 

É: 1865 (Deák Ferenc húsvéti 

cikke) 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, jelentőség 

TK: életmód, politika, állam, 

államforma, önkényuralom, 

közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás 

Kommunikáció:  

15. forrás (Kövesse nyomon 

Deák gondolatmenetét, és 

készítsen erről folyamatáb-

rát! Hogyan viszonyul Deák 

a birodalom egységéhez és 

az áprilisi törvényekhez? 

Miben érzékelhető az elmoz-

dulás a korábbiakhoz ké-

pest?) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: 

Deák Ferenc szerepe a 

kiegyezés létrejöttében. 

20–21–

22. 

14. A kiegyezés F: kiegyezés, dualista monar-

chia, közös ügy, gazdasági ki-

egyezés, Dunai Konföderáció, 

<felelős kormány>,  

<cenzusos választójog>  

N: Andrássy Gyula, <Kossuth 

Lajos>, <Deák Ferenc>, 

<Ferenc József> 

É: 1867 (a kiegyezés, Ferenc 

József megkoronázása) 

T: Osztrák–Magyar Monar-

chia, Bécs, <Pest-Buda> / Bu-

dapest  

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, törté-

nelmi forrás, tény és bizonyí-

ték, jelentőség 

TK: nemzet, nemzetiség,  

gazdaság, kereskedelem, pénz-

gazdálkodás, piac, állam-

forma, államszervezet, hatalmi 

ág, monarchia, parlamentariz-

mus, közigazgatás, szuvereni-

tás, népképviselet 

Ismeretszerzés, tanulás  

(illetve ismeretek alkalma-

zása):  

2. forrás (Kövessék nyomon 

a közeledés folyamatát! Me-

lyek az összefüggések a két 

felet kényszerítő körülmé-

nyek között?) 

 

Kritikai gondolkodás:  

6. forrás (A pénzügyek és a 

gazdaság területén hol ala-

kult ki együttműködés, és 

mely területeken jelent meg 

az önállóság? Mi az alapvető 

különbség a politikai és a 

gazdasági kiegyezés között? 

Értékelje, mennyiben sike-

rült egyeztetni az önálló gaz-

daságirányítás és a gazdasági 

egység követelményeit!) 

 

Kommunikáció: 

73. oldal főszövegben lévő 

feladata (Rendezzenek vitát 

a forradalom vagy kiegyezés 

alternatívájáról!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése:  

a kiegyezés. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a kiegyezés megszü-

letése (feldolgozásának 

módja a lecke 2. forrá-

sának segítségével a ki-

egyezéshez vezető út át-

tekintése);  

a másik a dualista  

államrendszer és a gaz-

dasági kiegyezés (for-

rásfeldolgozással a 3., 

4., 5. és a 6. forrás se-

gítségével); a harmadik 

egység a viták a kiegye-

zésről és a dunai konfö-

derációs terv (forrásfel-

dolgozással a 8., 9. és a 

10. forrás segítségével). 

23. 15. A nemzetiségi 

kérdés 1849 és 1868 

között 

F: <államnyelv>, nemzetiségi 

törvény, horvát–magyar  

kiegyezés  

N: Eötvös József 

Kommunikáció: 

6. forrás (Készítsen szöve-

get (lehetőleg humorosat) a 

karikatúrához!) 

Előzetes tudás: a nem-

zeti ébredés és a nemze-

tiségi kérdés, a nemzeti-

ségek szerepe a  



 

 

É: 1868 (a nemzetiségi  

törvény, a horvát–magyar ki-

egyezés) 

T: <Horvátország>, <Erdély> 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, jelentőség 

TK: identitás, nemzet, nemze-

tiség, politika, állam, közigaz-

gatás, birodalom, szuverenitás 

Habsburg-udvarral 

szembeni harcokban. 

 

24. 16. A dualizmus 

megszilárdulása 

F: Szabadelvű Párt, választó-

jog, [nyílt szavazás], népokta-

tás, polgári állam 

N: Tisza Kálmán 

É: 1868 (a népiskolai tör-

vény), 1875–1890 (Tisza Kál-

mán miniszterelnöksége) 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, je-

lentőség 

TK: társadalmi csoport, tár-

sadalmi mobilitás, elitréteg, 

politika, államszervezet, ha-

talmi ág, közigazgatás, <poli-

tikai párt> 

Ismeretszerzés, tanulás: 

7. forrás (Azonosítsa a fest-

ményen az internet segítség-

ével Mikszáth Kálmánt, Jó-

kai Mórt, Tisza Kálmánt és 

Podmaniczky Frigyest! Néz-

zen utána, milyen játék a ta-

rokk!) 

Előzetes tudás: a pol-

gári állam jellemzői. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése:  

a dualista állam. 

25. 17. A magyar  

kormányok a  

felzárkózás szolgála-

tában 

F: gazdasági kiegyezés,  

<védővám>  

N: Baross Gábor, Wekerle 

Sándor 

T: Budapest, Fiume 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, je-

lentőség 

TK: gazdaság, gazdasági te-

vékenység, erőforrás, gazda-

sági kapcsolat, gazdasági tel-

jesítmény, kereskedelem, pénz-

gazdálkodás, piac, állam  

Ismeretszerzés, tanulás, is-

meretek alkalmazása: 

3. forrás (Milyen ipartámo-

gatási módszereket fedezhet 

fel a törvényben? Csoporto-

sítsa ágazatonként a kedvez-

ményezett ipari üzemeket! A 

forrásból szerzett informá-

ciók alapján jellemezze a 

kormányzat gazdaságpoliti-

káját!) 

Előzetes tudás: a pol-

gári állam jellemzői. 

 

 

26. 18. A felzárkózó 

gazdaság 

F: gazdasági kiegyezés,  

<tőke> 

N: Puskás Tivadar, Kandó 

Kálmán, Ganz Ábrahám  

T: Budapest, Fiume 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, je-

lentőség 

TK: gazdaság, gazdasági te-

vékenység, gazdasági rend-

szer, termelés, erőforrás, gaz-

dasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesít-

mény, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, adó, állam, 

centrum, periféria 

 

 

 

Tájékozódás időben és  

térben: 

20. forrás (Melyek voltak 

Magyarország jelentősebb 

ásványkincsei? Jellemezze a 

bányászat területi elhelyez-

kedését és kapcsolatát az 

iparral! Nevezze meg a ki-

alakuló iparvidékeket! Fo-

galmazzon meg állításokat 

az ipar és a mezőgazdaság, 

illetve a közlekedési hálózat 

kapcsolatáról!) 

Előzetes tudás: gazda-

sági változások a cent-

rum országaiban, az 

iparosodás új szakasza. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: 

Kandó Kálmán, Bánki 

Donát. 

27–28. 19. A népesedési  

és a nemzetiségi vi-

szonyok alakulása 

F: <nacionalizmus>, kiván-

dorlás, asszimiláció 

Kommunikáció: 

8. forrás (Miben látja a ki-

vándorlás okát a rajzoló? 

Valójában mennyiben járult 

Előzetes tudás: a nemze-

tiségi kérdés 1849 és 

1868 között. 

 



 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, tény 

és bizonyíték 

TK: társadalom, identitás, 

korfa, népesedés, népesség-

robbanás, migráció, életmód, 

nemzet, nemzetiség, gazdasági 

válság, politika, állam 

hozzá ez a jelenség a folya-

mathoz?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

17. forrás (Mit gondol, mit 

fejez ki a harang az em-

lékmű tetején? Milyen szere-

pet játszhatott a román emlé-

kezetben a Memorandum-

per? Miért fontos a Kárpát-

medencében élő népek közös 

múltjának megbeszélése?) 

Az egyik tematikai egy-

ség a demográfiai rob-

banás és kivándorlás, a 

magyarok arányának 

növekedése; a másik a 

magyarok és a nemzeti-

ségek. 

29. 20. Városiasodás és 

asszimiláció 

F: városiasodás, asszimiláció, 

politikai antiszemitizmus, 

zsidó emancipáció 

N: Lőw Emánuel 

É: 1873 (Budapest létrejötte) 

T: Budapest 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, je-

lentőség 

TK: társadalmi csoport, iden-

titás, migráció, életmód, vá-

ros, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálko-

dás, piac, politika, állam, val-

lás, jogegyenlőség, emancipá-

ció 

Ismeretszerzés, tanulás: 

3. forrás (Jellemezze a tér-

kép alapján a város fejlődés-

ének ütemét! Mutassa be a 

fejlődés térbeli sajátosságait 

és ennek okait! Elemezze a 

város szerkezetét!) 

Előzetes tudás: urbani-

záció, a polgári állam 

jellemzői. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: Bu-

dapest világváros. 

30–31. 21. Átalakuló társa-

dalom 

F: torlódó társadalom, úri kö-

zéposztály, dzsentri, 

asszimiláció  

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, tény 

és bizonyíték 

TK: társadalmi csoport, iden-

titás, társadalmi mobilitás, fel-

emelkedés, lesüllyedés, elitré-

teg, középréteg, alsó réteg, 

migráció, életmód, város, gaz-

dasági tevékenység, gazdasági 

szereplő,  

politika, állam 

Kritikai gondolkodás: 

3. forrás (Hasonlítsa össze a 

képet Károlyi Mihály vissza-

emlékezésével (4. forrás)!) 

 

Kommunikáció: 

16. forrás (Írjon rövid fogal-

mazást a képen látható csa-

lád mindennapjairól!) 

 

 

Előzetes tudás: a társa-

dalom átalakulása a 

XIX. században. 

Az egyik tematikai egy-

ség az átalakuló társada-

lom, az agrártársadalom 

vezető rétegei, a pa-

rasztság; a másik az 

ipari társadalom és a ki-

alakuló nagyipari mun-

kásság. 

32. 22. Új jelenségek  

a politikában 

F: állami anyakönyvezés, 

polgári házasság, Szociálde-

mokrata Párt, választójog, ke-

resztényszocializmus 

N: Wekerle Sándor, Tisza Ist-

ván, [Jászi Oszkár] 

É: 1905 (a Szabadelvű Párt 

választási veresége, belpoliti-

kai válság) 

T: Bosznia-Hercegovina. 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, törté-

nelmi forrás. 

TK: társadalmi csoport, iden-

titás, életmód, politika, ha-

talmi ág, parlamentarizmus, 

szuverenitás, <politikai párt>, 

Tájékozódás időben és  

térben: 

12. forrás (Értékelje a  

pártokra leadott szavazatok 

területi megoszlását! Hason-

lítsa össze ezt az ország 

nemzetiségi térképével!) 

Előzetes tudás: polgári 

állam jellemzői, a ke-

resztényszocializmus,  

a szociáldemokrácia,  

a keleti kérdés. 

 



 

 

vallás, jogegyenlőség, emanci-

páció 

33. 23. A boldog  

békeidők 

F: [magaskultúra (elitkul-

túra)], [tömegkultúra], millen-

nium, középosztály, város 

É: 1896 (a millennium) 

T: Budapest, Bécs 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, tény és bizonyíték, jelen-

tőség 

TK: társadalmi csoport, tár-

sadalmi mobilitás, felemelke-

dés, nemzet, nemzetiség, elit-

réteg, középréteg, alsó réteg, 

migráció, életmód, város, gaz-

dasági teljesítmény,  

jogegyenlőség, emancipáció 

Ismeretszerzés, tanulás: 

18. forrás (Milyen szerepet 

játszott Budapest életében a 

millenniumi kiállítás meg-

rendezése? Keressenek a ki-

állítás tiszteletére átadott 

középületeket és infrastruk-

turális beruházásokat mai 

Budapesten!)   

Előzetes tudás: minden-

napok a boldog békeidő-

ben, Budapest világvá-

rossá válása. 

34. Összegezés ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, törté-

nelmi forrás, tény és bizonyí-

ték, jelentőség 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, elitréteg, középré-

teg, alsó réteg, korfa, népese-

dés, népességrobbanás,  

migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, gazdaság, 

gazdasági tevékenység, gazda-

sági rendszer, termelés, erő-

forrás, gazdasági szereplő, 

gazdasági kapcsolat, gazda-

sági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, poli-

tika, állam, államforma, ál-

lamszervezet, önkényuralom, 

hatalmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, parlamentarizmus, 

közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, vallás, jog-

egyenlőség, emancipáció, 

<politikai párt> 

Ismeretek alkalmazása:  

1. forrás (Az első ábra  

segítségével tekintsék át a 

dualizmus korszakának leg-

fontosabb eseményeit, folya-

matait, jellegzetességeit! 

Tárjanak fel egyéb fontos té-

nyezőket, amelyeket az ábra 

nem mutat [pl. pártviszo-

nyok, művelődés], és készít-

senek ezekről áttekintő áb-

rát!) 

Az összegezés feldol-

gozható múzeumlátoga-

tás vagy múzeumi óra 

keretében is (pl. a Ma-

gyar Nemzeti Múzeum-

ban). 

35. Ellenőrző, 

számon kérő óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

III. Az első világháború és következményei 

 



 

 

Óra 
Téma  

(tankönyvi lecke) 

Fogalmak, nevek,  

évszámok, topográfia 

Példák a fejlesztési követel-

mények teljesítésére 
Megjegyzés 

36–37. 24. Az ellentétek ki-

éleződése, a háború 

kitörése 

F: központi hatalmak, antant, 

nagyhatalom, egyenlőtlen fej-

lődés, reváns, <nacionaliz-

mus>, keleti kérdés 

N: II. Vilmos, Tisza István 

É: 1914–1918 (az első világ-

háború), 1914. június 28.  

(a szarajevói merénylet), 

1914. július 28. (az Osztrák–

Magyar Monarchia hadat 

üzen Szerbiának, a világhá-

ború kirobbanása) 

T: Szarajevó, Balkán,  

Bosznia-Hercegovina 

ÉK: történelmi idő, ok és kö-

vetkezmény, tény és bizonyí-

ték, jelentőség, történelmi né-

zőpont 

TK: nemzetiség, erőforrás, 

gazdasági teljesítmény, piac, 

<gyarmatosítás>, politika, 

birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria 

Kritikai gondolkodás:  

2. forrás (Mely hatalmak 

voltak a legaktívabbak a há-

borút megelőző évtizedek-

ben a világ újrafelosztásáért 

folyó küzdelemben? Milyen 

ellentétet lát a gyarmatosítás 

üteme és az egyenlőtlen fej-

lődés között?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

10. forrás (Nézzen utána az 

interneten a merénylet rész-

leteinek! Hogyan születhet-

tek a korszakban színes ké-

pekkel illusztrált cikkek egy 

eseményről?) 

Előzetes tudás: az egyen-

lőtlen fejlődés,  

a hármas szövetség és az 

antant kialakulása. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: az 

első világháború kirob-

banása. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a nagyhatalmi ellen-

tétek kiéleződése és a 

nemzeti ellentétek kiéle-

ződése a Balkánon; a má-

sik a háború kitörése, a 

háborús  

célok és haditervek. 

38. 25. Az első háborús 

évek, a háború  

jellege 

F: villámháború – állóhá-

ború/állásháború, frontvonal, 

hátország, [hadigazdaság] 

ÉK: ok és következmény, je-

lentőség 

TK: társadalom, életmód, 

gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági teljesít-

mény, pénzgazdálkodás, piac, 

politika, állam  

Tájékozódás időben és  

térben: 

8. és 9. forrás (Olvassa le a 

térképről az 1915-ös/1916-

os év hadieseményeit! Érté-

kelje a két hadviselő fél 

helyzetét! Keresse meg a tér-

képen a legfontosabb csaták 

helyszíneit!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: töme-

gek és gépek háborúja. 

39–40. 26. A háború kiszéle-

sedése és új vonásai 

F: frontvonal, hátország  

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, jelentőség, tör-

ténelmi nézőpont 

TK: gazdaság, termelés, erő-

forrás, gazdasági kapcsolat, 

gazdasági rendszer, gazda-

sági teljesítmény, kereskede-

lem, politika, állam, biroda-

lom, szuverenitás, centrum, 

periféria  

Kommunikáció: 

7. forrás (Értékelje a hajó 

elsüllyesztésének politikai és 

hadászati szerepét!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

2. forrás (Miért tiltották be a 

harci gáz alkalmazását a  

későbbiekben? Olvassa el  

A Nagy Háború című inter-

netes honlapon a harci gázok 

alkalmazását bemutató 

írást!)  

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: töme-

gek és gépek háborúja. 

 

Az egyik tanóra a tan-

könyvi lecke feldolgo-

zása; a másik tanóra a 

háború új vonásainak 

összegzése a tanár által 

kiválasztott módszerrel 

(pl. kooperatív csoport-

munka vagy tanulói kis-

előadások vagy  

projektmunka). 

http://nagyhaboru.blog.hu/2013/01/02/harci_gazok_alkalmazasa_az_elso_vilaghaboruban
http://nagyhaboru.blog.hu/2013/01/02/harci_gazok_alkalmazasa_az_elso_vilaghaboruban
http://nagyhaboru.blog.hu/2013/01/02/harci_gazok_alkalmazasa_az_elso_vilaghaboruban


 

 

41. 27. A világforrada-

lom bűvöletében 

F: bolsevik, szovjet, kommu-

nizmus, proletárdiktatúra, vö-

rösterror, fehérterror 

N: Lenin 

É: 1917 (a februári forrada-

lom és a bolsevikok hatalom-

átvétele Oroszországban) 

T: <Szentpétervár>  

ÉK: történelmi idő, ok és kö-

vetkezmény, jelentőség, törté-

nelmi nézőpont 

TK: társadalmi mobilitás, le-

süllyedés, felemelkedés, élet-

mód, város, erőforrás, gazda-

sági teljesítmény, gazdasági 

válság, államforma, biroda-

lom, periféria, <politikai 

párt> 

Kritikai gondolkodás:  

9. forrás (Határozza meg az 

ábra alapján, hogy milyen 

különbségek vannak a két 

fogalom között! Melyik fo-

galomhoz áll közelebb a bol-

sevikok hatalomra jutása?) 

Előzetes tudás: a mun-

kásmozgalom irányzatai 

a XIX. század végén. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: Lenin 

és a bolsevikok hata-

lomra kerülése. 

42–43. 28. A háborút lezáró 

békék 

F: jóvátétel, Népszövetség, 

revízió, [irredentizmus], re-

váns, nagyhatalom, [Ansch-

luss] 

N: Wilson, Clemenceau 

É: 1919 (a békekonferencia 

kezdete, a versailles-i béke) 

T: Szerb-Horvát–Szlovén Ki-

rályság, Csehszlovákia, a 

balti államok, Lengyelország, 

Osztrák–Magyar Monarchia 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, interpretáció, 

jelentőség, történelmi néző-

pont 

TK: nemzet, nemzetiség, gaz-

daság, gazdasági teljesít-

mény, erőforrás,  

politika, állam, birodalom, 

szuverenitás 

Kritikai gondolkodás:  

3. forrás (Mely vezérelvek 

mutathatók ki a szövegben? 

Hogyan értelmezhették-e 

pontokat a győztes, és ho-

gyan a vesztes országok? 

Hogyan tekintett az amerikai 

elnök Oroszországra?  

Clemenceau francia minisz-

terelnök ennyit jegyzett meg 

a 14 pontról: „Az Úristennek 

elég volt tíz.” Miért kifogá-

solhatták a franciák Wilson 

rendezési javaslatát? Miért 

váltak népszerűvé a pontok a 

tömegek körében? Miért kí-

sérelte meg az utolsó órában 

a Monarchia a tárgyalást a 

wilsoni elvek alapján?) 

 

Tájékozódás időben és  

térben: 

13. forrás (Melyek a  

Monarchia utódállamai? 

Vessük össze az etnikai és az 

új politikai határokat!  

Hasonlítsa össze a térséggaz-

dasági fejlődése szempontjá-

ból a Monarchia által koráb-

ban biztosított és az új ren-

dezés adta lehetőségeket!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése:  

a Párizs környéki békék, 

Európa új arca. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a háborús propa-

ganda, a békekísérletek 

és a párizsi békerendszer;  

a másik: akik nem fogad-

ták el a békét: a törökök, 

nemzetiségi törekvések a 

Monarchiában,  

a Monarchia szétesése és 

feldarabolása, kisebbség-

védelem. 

  



 

 

44–45. 29. Magyarország  

a világháborúban 

F: központi hatalmak, front-

vonal, hátország 

N: IV. Károly, Károlyi  

Mihály, Tisza István 

É: 1918. november 3. (a pa-

dovai fegyverszünet) 

T: Doberdó 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, interpretáció, 

jelentőség, történelmi néző-

pont 

TK: társadalom, életmód, 

nemzetiség, gazdaság, gazda-

sági tevékenység, erőforrás, 

gazdasági teljesítmény, pénz-

gazdálkodás, gazdasági vál-

ság, politika, államforma, 

monarchia, szuverenitás 

Kommunikáció:  

11. forrás (Mi segítette a vé-

dekezést? Keresse meg az 

isonzói csaták helyszínét és 

Doberdót! Mutassa be a ca-

porettói áttörés menetét!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

16. és 17 forrás (Keressen 

otthona közelében világhá-

borús emlékművet!) 

Előzetes tudás: a magya-

rok és nemzetiségek. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése:  

Magyarok az első világ-

háborúban. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a háború kirobbanása 

és a harctereken; a másik 

az ország kimerülése és a 

háborús vereség. 

Az egyik óra anyaga fel-

dolgozható múzeumláto-

gatás vagy múzeumi óra 

keretében is (pl. a Had-

történeti Intézet és Múze-

umban). 

46. 30. Forradalom és 

összeomlás 

F: őszirózsás forradalom, [ál-

talános választójog]  

N: Károlyi Mihály, Jászi Osz-

kár 

É: 1918. október 31. (az őszi-

rózsás forradalom győzelme) 

T: <Erdély>, [Felvidék] 

ÉK: történelmi idő, ok és kö-

vetkezmény, jelentőség, törté-

nelmi nézőpont 

TK: életmód, migráció, nem-

zetiség, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági válság, 

államforma, demokrácia, köz-

társaság, parlamentarizmus, 

szuverenitás, <politikai párt> 

Kommunikáció:  

17. forrás (Fogalmazza meg 

a plakát üzenetét!) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: az 

őszirózsás forradalom. 

47. 31. A kommunista 

diktatúra és felszá-

molása 

F: Kommunisták Magyaror-

szági Pártja (KMP), egypárt-

rendszer, egyházellenesség, 

vallásellenesség, proletárdik-

tatúra, vörösterror  

N: Garami Ernő, Kun Béla 

É: 1919. március 21.–augusz-

tus 1. (a proletárdiktatúra idő-

szaka) 

T: [Felvidék] 

ÉK: történelmi idő, ok és kö-

vetkezmény, történelmi for-

rás, történelmi nézőpont 

TK: társadalmi csoport, 

nemzet, gazdasági rendszer, 

államforma, államszervezet, 

hatalmi ág, köztársaság, köz-

igazgatás, szuverenitás, <po-

litikai párt> 

Kritikai gondolkodás: 

3. forrás (Hogyan valósul 

meg a hatalmi ágak megosz-

tásának elve? Elemezze a 

választójog sajátosságait! 

Miért válhatott a berendez-

kedés nemcsak a párt, de a 

párt vezetőjének diktatúrá-

jává?) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a ta-

nácsköztársaság okai, 

következményei. 



 

 

48–49. 32. A trianoni  

békediktátum 

F: ellenforradalom, 

kormányzó, fehérterror 

N: Apponyi Albert, Horthy 

Miklós 

É: 1920. június 4.(a trianoni 

békediktátum aláírása) 

T: a trianoni Magyarország, 

[Kárpátalja], [Délvidék] 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, tény és bizo-

nyíték, interpretáció, jelentő-

ség, történelmi nézőpont. 

TK: identitás, népesedés, 

nemzet, nemzetiség, migráció, 

gazdasági kapcsolat, piac, 

politika, állam, államforma, 

monarchia, köztársaság, par-

lamentarizmus, szuverenitás 

Ismeretszerzés, tanulás:  

4. forrás (Gyűjtse ki a for-

rásból a kormányzó jogait és 

hatalmának korlátait! Milyen 

lehetőségei voltak a politika 

befolyásolására?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

6. forrás (Csoportosítsa Ap-

ponyi érveit tartalmuk sze-

rint! Milyen dokumentumra 

hivatkozott Apponyi a ked-

vezőbb békefeltételek el-

érése érdekében? Mi volt a 

célja a beszédnek? Milyen 

konkrét intézkedést akart el-

érni Apponyi?) 

 Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a tri-

anoni békediktátum. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a helyzet megszilár-

dítása és a békeszerződés 

aláírása; a másik a béke-

diktátum területi és etni-

kai vonatkozásai és a ka-

tonai előírások. 

50. Összegezés ÉK: történelmi idő, ok és kö-

vetkezmény, történelmi for-

rás, tény és bizonyíték, interp-

retáció, jelentőség, történelmi 

nézőpont 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés,  

lesüllyedés, népesedés,  

migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, gazda-

ság, gazdasági tevékenység, 

gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági sze-

replő, gazdasági kapcsolat,  

gazdasági teljesítmény,  

kereskedelem, pénzgazdálko-

dás, piac, gazdasági válság, 

adó, politika, állam, állam-

forma, államszervezet, ha-

talmi ág, demokrácia, monar-

chia, köztársaság, parlamen-

tarizmus, közigazgatás, biro-

dalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, vallás, monoteiz-

mus, vallásüldözés,  

<gyarmatosítás>, <politikai 

párt> 

Ismeretek alkalmazása: 

2. forrás (Vizsgálják meg a 

tanultak és az ábra segítségé-

vel, hogy milyen jellemzői 

voltak a Párizs környéki bé-

kekonferencia működésé-

nek! Milyen következmé-

nyei voltak ennek?) 

Az összegezés feldolgoz-

ható múzeumlátogatás 

vagy múzeumi óra keret-

ében is (pl. a  

Magyar Nemzeti Múze-

umban). 

51. Ellenőrző,  

számon kérő óra 

   

 

  



 

 

IV. Európa és a világ a két világháború között 

 

Óra 
Téma 

(tankönyvi lecke) 

Fogalmak, nevek,  

évszámok, topográfia 

Példák a fejlesztési követel-

mények teljesítésére 
Megjegyzés 

52–53. 33. A győztes Európa 

gondjai  

F: Dawes-terv, tömegpárt, 

nagyhatalom, jóvátétel, szoci-

áldemokrácia, kommunizmus, 

Népszövetség, <tőke>, 

<emancipáció> 

É: 1924 (a Dawes-terv), 1925 

(a locarnói egyezmény) 

T: weimari köztársaság 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény 

TK: társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, életmód, gazda-

ság, gazdasági szereplő, gaz-

dasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, gaz-

dasági válság, politika, de-

mokrácia, diktatúra,[válasz-

tójog] 

Ismeretszerzés, tanulás: 

3. forrás (Állapítsa meg, ho-

gyan jutott pénz az európai 

gazdaságba! Milyen érdekei 

fűződtek az Egyesült Álla-

moknak az európai fellendü-

léshez? Honnan származott 

az amerikai tőke jelentős ré-

sze? Magyarázza meg, me-

lyek voltak a rendszer gyenge 

pontjai!) 

 

Kritikai gondolkodás:  

11. forrás (Állapítsa meg, 

hogy mennyiben érvényesült 

a tagok egyenlősége! Jelle-

mezze a nagyhatalmak hely-

zetét a Népszövetségen belül! 

Mely tényezők csökkenthet-

ték a szervezet hatékonysá-

gát?) 

Előzetes tudás: a XIX. 

század eszméi. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a gazdaság helyreál-

lítása; a másik a politi-

kai tendenciák,  

a megbékélés Németor-

szággal és a nők helyze-

tének változása. 

54–55. 34. Az olasz fasizmus 

és a tekintélyuralmi 

rendszerek  

F: fasizmus, korporatív  

állam, totális diktatúra, tekin-

télyelvű állam, egypártrend-

szer, pártállam, tömegpárt 

N: Mussolini 

É: Balkán, Fiume, Szerb–

Horvát–Szlovén Királyság 

T: 1922 (fasiszta hatalomát-

vétel Olaszországban) 

 

ÉK: ok és következmény, in-

terpretáció 

TK: társadalom, identitás, 

életmód, nemzet, gazdasági 

szereplő, gazdasági válság, 

állam, államforma, állam-

szervezet, hatalmi ág, monar-

chia, parlamentarizmus, dik-

tatúra, közigazgatás,  

vallás 

Ismeretszerzés, tanulás: 

11., 12. és 13.  forrás (Mely 

jellegzetességeit mutatják a 

kialakuló fasiszta pártnak a 

forrásrészletek (11–13.)? Az 

alábbiakra keressen választ: 

gazdasági program, külpoliti-

kai elképzelések, megnyerni 

kívánt társadalmi csoportok! 

Hogyan értékeli Mussolini a 

fasizmus viszonyulását a tár-

sadalmi csoportokhoz  

és az ideológiákhoz?) 

 

Kommunikáció: 

15. forrás (Bizonyítsa az áb-

ráról leolvasható tényekkel, 

hogy a fasiszta állam diktató-

rikus berendezkedésű volt! 

Melyek a parlamentáris be-

rendezkedés elemei ebben az 

államban? Meddig maradtak 

meg ezek?) 

Előzetes tudás: politikai 

tendenciák (az első vi-

lágháború után).  

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: 

Mussolini. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség az elégedetlen győz-

tes és a fasiszták hata-

lomra kerülése;  

a másik a fasiszta állam 

és a tekintélyuralmi 

rendszerek Dél-Európá-

ban. 

56. 35. Köztes-Európa az 

új világban  

F: kisantant, tekintélyelvű ál-

lam, Anschluss  

T: Kelet-Közép-Európa, 

Szerb-Horvát-Szlovén Király-

ság, Csehszlovákia, a balti 

államok, Lengyelország 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, történelmi nézőpont 

TK: identitás, nemzet, nem-

zetiség, gazdasági kapcsolat, 

Tájékozódás időben és  

térben: 

3. forrás (Vesse össze az et-

nikai és az államhatárokat! 

Elemezze az 1920-as évek 

hatalmi viszonyait! Mi utal a 

térképen arra, hogy ezek a vi-

szonyok gyorsan megváltoz-

hatnak?) 

Előzetes tudás: a  

Monarchia szétesése és 

feldarabolása, kisebb-

ségvédelem. 



 

 

gazdasági válság, politika, 

állam, államforma, egyedura-

lom, monarchia, demokrácia, 

diktatúra, közigazgatás, szu-

verenitás 

57–58. 36. A bolsevik  

Oroszország  

 

F: bolsevik, pártállam,  

egypártrendszer, államosítás, 

kollektivizálás, tervutasításos 

rendszer, GULAG, személyi 

kultusz, koncepciós per,  

propaganda, antiklerikaliz-

mus, totális diktatúra 

N: Sztálin 

É: 1922 (a Szovjetunió létre-

hozása) 

T: Szovjetunió, Moszkva 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, in-

terpretáció, történelmi néző-

pont 

TK: társadalmi csoport, tár-

sadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, migráció, 

életmód, város, gazdasági te-

vékenység, gazdasági rend-

szer, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági teljesít-

mény, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, poli-

tika, államszervezet, dikta-

túra, népképviselet, vallásül-

dözés 

Kommunikáció: 

2. forrás (Írjon szöveget az 

orosz plakáthoz úgy, hogy a 

felkelő matrózok mellett, és 

úgy is, hogy a felkelést leverő 

bolsevik hatalom mellett 

szóljon „Kronstadt igaz-

sága”!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

5. forrás (Vizsgálja meg, 

megfelel-e Montesquieu elve-

inek a szovjet államberendez-

kedés! Mutassa be a párt sze-

repét az állam 

életében!) 

Előzetes tudás: a  

polgárháború.  

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: 

Sztálin, a diktátor, a 

GULAG rendszere. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a hadikommuniz-

mus, a NEP és a Szov-

jetunió létrejötte;  

a másik a modernizáció-

tervutasításos rendszer, 

a kollektivizálás és a 

sztálini diktatúra. 

59–60. 37. A világgazdasági 

válság és a kiutak ke-

resése  

F: tőzsde, túltermelési válság, 

New Deal, [társadalombizto-

sítás] 

N: Roosevelt, Keynes 

É: 1929–1933 (a világgazda-

sági válság) 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény 

TK: társadalmi csoport, le-

süllyedés, életmód, gazdasági 

tevékenység, gazdasági sze-

replő, piac, gazdasági válság, 

politika, demokrácia, cent-

rum, periféria 

Kritikai gondolkodás: 

2. forrás (Gyűjtse össze, 

mely tényezőkre vezethető 

vissza a válság! Mutassa be, 

mit értünk a válság „ördögi 

körén”! Miért nem lehetett 

külföldön sem eladni?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

13. forrás (Milyen gazdasági 

elképzelésekről beszél Roose-

velt? Mit jelent a termelés és 

a fogyasztás összhangjának 

megteremtése? Mi a beszéd 

politikai üzenete?) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése:  

a gazdasági világválság 

az Egyesült Államokban.  

 

Az egyik tematikai egy-

ség a válság kitörése, a 

válság társadalmi és po-

litikai hatásai;  

a másik Keynes elmé-

lete és a New Deal. 

61–62. 38. A gyarmati világ 

megrendülése 

F: erőszakmentes ellenállás, 

cionizmus 

N: Gandhi, Herzl Tivadar 

T: Brit Nemzetközösség, 

<India>, <Kína> 

ÉK: ok és következmény, in-

terpretáció, történelmi néző-

pont 

TK: társadalom, identitás, 

népesedés, migráció, élet-

mód, gazdasági tevékenység, 

termelés, gazdasági kapcso-

Tájékozódás időben és  

térben: 

1. forrás (Mutassa be, mi tör-

tént az egykori német gyar-

matokkal! Mely területek sza-

badultak fel, s melyek 

kerültek gyarmati függésbe  

a két világháború között?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Előzetes tudás: India, a 

Meidzsi-reform Japán-

ban.  

 

Az egyik tematikai egy-

ség a gyarmatosítás 

utolsó hulláma, Palesz-

tina, modernizációs tö-

rekvések a Közel-Kele-

ten; a másik az erősödő 

gyarmatok, a Csendes-

óceáni térség, Kína és 

Japán.  



 

 

lat, piac, politika, közigazga-

tás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, vallásüldözés,  

<gyarmatosítás> 

15. forrás (Milyen célt szol-

gált a plakát? Milyennek kép-

zelték el a japánok a „békés 

világot”?) 

 

A cionizmus és Herzl 

Tivadar a tanterv első 

nagy témakörében  

szerepel. 

63–64. 39. A nácizmus  

Németországban 

F: nemzetiszocializmus, faj-

elmélet, zsidóüldözés, Führer, 

SS, tömeg, totális diktatúra, 

pártállam, propaganda, [anti-

szemitizmus] 

N: Hitler 

É: 1933 (Hitler hatalomra ke-

rülése) 

T: Berlin 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, in-

terpretáció, történelmi néző-

pont 

TK: társadalom, identitás, 

nemzet, gazdasági válság, po-

litika, állam, államszervezet, 

hatalmi ág, egyeduralom, 

közigazgatás, szuverenitás, 

<állampolgári jog> 

Ismeretszerzés, tanulás:  

10. forrás (Milyen korabeli 

problémák segítették a nácik 

térnyerését? Milyen eszkö-

zökkel használta ki ezeket a 

problémákat a párt? Mely tár-

sadalmi csoportok fogadták el 

Hitleréket, és milyen okok 

miatt?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

12. és 13. forrás (Milyen sze-

repet játszott a népautó és az 

autópálya a náci propagandá-

ban és a gazdaságpolitiká-

ban?) 

Előzetes tudás: politikai 

tendenciák (az első vi-

lágháború után).  

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: 

nemzetiszocializmus Né-

metországban, Hitler a 

diktátor. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a nácizmus és a ha-

talom megragadása; a 

másik a náci hatalom. 

65–66. 40. A világháború 

küszöbén 

F: Berlin–Róma tengely, 

Anschluss, Népszövetség  

N: Mussolini, Hitler 

É: 1936 (Berlin–Róma ten-

gely), 1938 (Anschluss, a 

müncheni konferencia) 

T: Saar-vidék, Rajna-vidék, 

Szudéta-vidék 

ÉK: ok és következmény, in-

terpretáció 

TK: politika, állam, dikta-

túra, birodalom, szuverenitás 

Kommunikáció: 

1. forrás (Vegye számba a 

náci Németország által elért 

eredményeket! Olvassa le a 

térképről, hogyan reagáltak a 

nyugati hatalmak Hitler 

lépéseire!) 

Ismeretszerzés, tanulás:  

12. forrás (Kik döntöttek és 

miről? Milyen jellegű határok 

kialakítására törekedtek a 

nagyhatalmak? Milyen mód-

szert helyeztek kilátásba a ha-

tárvonal pontos meghúzásá-

hoz? Milyen külpolitikai kon-

cepció végleges kudarcát je-

lentette a müncheni szerző-

dés? Milyen szerepet játszott 

a német kisebbség Hitler poli-

tikájában? Mi a tartalma a ki-

egészítő nyilatkozatnak?) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

náci terjeszkedés kezde-

tei Európában. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a náci kihívás és az 

engedmények politikája, 

a hatalmi átrendeződés; 

a másik a spanyol pol-

gárháború, az Anschluss 

és a müncheni egyez-

mény. 

67–68. Összegezés ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, in-

terpretáció, történelmi néző-

pont 

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 

Ismeretek alkalmazása: 

1. forrás (Tekintsék át az 

ábra segítségével a gazdasági 

folyamatokat és a gazdasági 

elméleteket!) 

 

Ismeretek alkalmazása: 

2. forrás (Tekintsék át a totá-

lis diktatúrák általános voná-

sait! Határozzák meg a ve-

zető, a tömegpárt és az állam 

viszonyát! Elemezzék az 

egyén helyzetét a totális ál-

lamban! Keressenek konkrét 

Az egyik tanóra a két vi-

lágháború közötti gaz-

dasági folyamatok;  

a másik a totális diktatú-

rák áttekintése a tanár 

által kiválasztott mód-

szerekkel (pl. kooperatív 

csoportmunka vagy ta-

nulói kiselőadások vagy 

projektmunka).  



 

 

kapcsolat, gazdasági teljesít-

mény, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, politika, állam, 

államforma, államszervezet, 

hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, demokrácia, par-

lamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, vallás, vallás-

üldözés,[választójog], <gyar-

matosítás>, <állampolgári 

jog> 

példákat az általánosan meg-

fogalmazott jellemzőkhöz! 

Hasonlítsák össze a megis-

mert totális államokat! Keres-

senek azonosságokat és a kü-

lönbségeket!) 

69. Ellenőrző,  

számon kérő óra 

   

V. Magyarország a két világháború között 

 

Óra 
Téma 

(tankönyvi lecke) 

Fogalmak, nevek,  

évszámok, topográfia 

Példák a fejlesztési követel-

mények teljesítésére 
Megjegyzés 

70–

71. 

41. A trianoni béke 

gazdasági és társa-

dalmi hatásai  

F: <védővám>, gazdasági ki-

egyezés 

É: 1920. június 4.(a trianoni 

békediktátum aláírása) 

T: a trianoni Magyarország, 

Budapest 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont 

TK: identitás, népesedés, 

migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, gazda-

ság, gazdasági tevékenység, 

erőforrás, gazdasági kapcso-

lat, kereskedelem, piac, gaz-

dasági válság, politika, köz-

igazgatás 

Ismeretszerzés, tanulás: 

1. forrás (Mit jelentett a tér-

ség számára gazdasági szem-

pontból az Osztrák–Magyar 

Monarchia? Hogyan műkö-

dött az utódállamok gazda-

sága? Hogyan hatott ez az 

egész térség gazdasági hely-

zetére?) 

 

Tájékozódás időben és  

térben: 

7. forrás (A magyar telepü-

lésszerkezet mely sajátossá-

gát erősítette fel a trianoni 

„rendezés”? Gyűjtse össze a 

térkép segítségével, hogy 

mely települések voltak a leg-

nagyobb vesztesei Trianon-

nak!) 

Előzetes tudás: területi és 

etnikai vonatkozások, ka-

tonai előírások  

(a trianoni békében). 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a béke gazdasági ha-

tásai a térségre, a mező-

gazdaság, az ipar és a bá-

nyászat; a másik a tele-

pülésszerkezet torzulásai, 

a szülőföldről az anyaor-

szágba menekülők és a 

közlekedés veszteségei. 

72–

73. 

42. A politikai  

konszolidáció  

F: konszolidáció, numerus 

clausus, földreform, nyílt sza-

vazás, titkos szavazás, anti-

szemitizmus, Szociáldemok-

rata Párt 

N: Teleki Pál, Bethlen István, 

Horthy Miklós 

É: 1920 (a numerus clausus, 

földreform) 1921–1931 

(Bethlen István miniszterel-

nöksége) 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi nézőpont 

TK: társadalmi csoport, fel-

emelkedés, lesüllyedés, elitré-

teg, gazdasági szereplő, poli-

tika, parlamentarizmus, mo-

narchia, választójog,  

Ismeretszerzés, tanulás: 

4. forrás (Mit szabályozott a 

törvény? Milyen alapon hatá-

rozta meg a felvehető tanulók 

számát? Elsősorban kiket 

érintett hátrányosan a tör-

vény?)  

 

Kommunikáció: 

9. forrás (Mi a párt szerepe 

Magyarországon a plakát sze-

rint? Beszéljék meg, milyen 

hatása lehetett a plakátnak az 

emberekre!)  

Előzetes tudás: a kisan-

tant. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: 

Horthy-korszak kezdete. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség Teleki Pál miniszter-

elnöksége – a konszoli-

dáció kezdete, a numerus 

clausus és  

IV. Károly visszatérési 

kísérlete – kormányvál-

tás; a másik a politikai 

stabilizáció.  



 

 

74. 43. A gazdasági  

konszolidáció  

F: népszövetségi kölcsön, 

pengő, Magyar Nemzeti 

Bank, konszolidáció,  

kisantant  

N: Bethlen István  

É: 1927 (a pengő bevezetése) 

T: a trianoni Magyarország 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték 

TK: gazdasági tevékenység, 

gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági kapcso-

lat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálko-

dás, piac 

Kritikai gondolkodás:  

1. forrás (Határozza meg az 

ábra segítségével a szerkezet-

váltás fogalmát! Értékelje a 

húszas évek szerkezetváltását 

[okok, módszerek, eredmé-

nyek]!) 

Előzetes tudás: a gazda-

sági kiegyezés, a politikai 

stabilizáció. 

75–

76. 

44. A revízió és az 

oktatás  

F: revízió, kultúrfölény, irre-

dentizmus, <nacionalizmus> 

N: Klebelsberg Kunó,  

Szent-Györgyi Albert  

T: a trianoni Magyarország 

ÉK: ok és következmény, in-

terpretáció, 

történelmi nézőpont 

TK: identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, elitréteg, állam, 

szuverenitás, vallás 

Kommunikáció:  

1. és 2. forrás (Melyek a 

visszatérő motívumok a pla-

kátokon? Milyen egyéb jelké-

peket alkalmaztak a plakátké-

szítők? Melyik plakát készült 

hazai s melyik nemzetközi 

felhasználásra?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

15. forrás (Mely rétegeket te-

kintett Klebelsberg a patrio-

tizmus elsődleges hordozói-

nak? Összefoglalva: hogyan 

nevezhetnénk e csoportokat? 

Milyen összefüggést vélt fel-

fedezni a vagyon és 

a hazafiság között? Miben 

kell különböznie Klebelsberg 

szerint a XX. századi neona-

cionalizmusnak a XIX. szá-

zadi nacionalizmustól? Ho-

gyan lehet elérni a fenti célki-

tűzést?) 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

kultúra, a művelődés a 

Horthy-korszakban. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a revízió;  

a másik az oktatás  

fejlesztése. 

 

(Szent-Györgyi Albert az 

időrendi táblázatban sze-

repel, 1937-nél.) 

77–

78. 

45. Társadalmi  

változások és életmód  

F: torlódó társadalom, társa-

dalombiztosítás, úri közép-

osztály, dzsentri 

T: Budapest 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték 

TK: társadalmi csoport, 

identitás, társadalmi mobili-

tás, felemelkedés, lesüllyedés, 

demográfiai robbanás, elitré-

teg, középréteg, alsó réteg, 

népesedés, migráció, élet-

mód, város, nemzet, nemzeti-

ség, politika, állam 

Kritikai gondolkodás:  

3. forrás (Mutassa be, mi jel-

lemezte a magyar birtokszer-

kezetet a dualizmus korában! 

Milyen jellegű változások fi-

gyelhetők meg? Tárja fel, mi-

lyen okokra vezethetők vissza 

ezek a változások!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

19. és 20. forrás (Nézzen 

utána, hogy az említetteken 

kívül milyen híresebb épüle-

tek köthetők Kós Károly ne-

véhez Erdélyben és 

Magyarországon! Melyek az 

ismertebb regényei, és milyen 

művészeti ágakban alkotott 

még?) 

 

 

Előzetes tudás: városia-

sodás, torlódó társada-

lom. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése:  

a határon túli magyarság 

sorsa a két világháború 

között. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a lassú modernizáció 

és a társadalom átréteg-

ződése; a másik a nők ja-

vuló helyzete, az élet-

módváltás és a kisebb-

ségbe került magyarság. 



 

 

79–

80. 

46. A világgazdasági 

válság Magyarorszá-

gon 

F: agrárolló, Kommunisták 

Magyarországi Pártja 

(KMP), Szociáldemokrata 

Párt 

N: Bethlen István 

É: 1929–1933 (a világgazda-

sági válság) 

ÉK: ok és következmény 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, lesüllyedés, életmód, 

gazdasági tevékenység, gaz-

dasági teljesítmény, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, <politikai párt>, 

centrum, periféria 

Kritikai gondolkodás:  

4. forrás (Bizonyítsa a táblá-

zatból vett konkrét adatokkal 

a húszas években megtörtént 

gazdasági szerkezetváltást! 

Mutassa be, hogyan érintette 

az egyes ágazatokat a válság! 

Mivel magyarázható bizo-

nyos ágazatok töretlen fejlő-

dése?) 

Kommunikáció:  

15. forrás (Jellemezze a 

kommunista párt viszonyát a 

szociáldemokráciához! Mit 

akar bizonyítani elsősorban 

az írás? Hogyan értékelte a 

KMP a válság következtében 

előálló politikai helyzetet? 

Mit tekintett a KMP aktuális 

feladatnak? Hasonlítsa össze 

a Társadalmi Szemlében 

megjelent írást az 1930-ban 

kiadott röplappal [hangvétel, 

megfogalmazások, meghirde-

tett célok stb.]?) 

Előzetes tudás: a világ-

gazdasági válság.  

 

Az egyik tematikai egy-

ség a válság gazdasági 

következményei és a vál-

ság kezelése; a másik a 

válság társadalmi és poli-

tikai hatásai és a szélső-

ségek. 

81–

82. 

47. Kilábalás a  

válságból. A külpoli-

tikai helyzet válto-

zása  

F: győri program, nyilas 

mozgalom, korporatív állam, 

tömegpárt, revízió, kor-

mányzó  

N: Gömbös Gyula, Horthy 

Miklós 

É: 1932–1936 (Gömbös 

Gyula miniszterelnöksége) 

ÉK: ok és következmény, in-

terpretáció 

TK: identitás, társadalmi 

mobilitás, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, gazda-

sági tevékenység, gazdasági 

kapcsolat, kereskedelem, 

piac, gazdasági válság, poli-

tika, állam, államforma, ál-

lamszervezet, szuverenitás, 

választójog 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

6. forrás (Milyen szempon-

tok szerint kívánta érvényesí-

teni a revíziót?) 

 

Kommunikáció: 

14. forrás (Milyen kormány-

programra utal a röplap? Fo-

galmazza meg, milyen bírála-

tot tartalmaz! Mit ígér a szél-

sőjobboldal? Hogyan fejezi ki 

véleményét a kormányról a 

rajzoló?) 

Előzetes tudás: Berlin–

Róma tengely,  

Anschluss. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a Gömbös Gyula kor-

mánya, külpolitikája és 

bukása; a másik a külpo-

litikai helyzet változása – 

kísérlet a távolságtar-

tásra. 

83–

84. 

48. A világháború 

előestéjén  

F: népi mozgalom, nyilas 

mozgalom, zsidótörvény, első 

bécsi döntés, revízió, politikai 

antiszemitizmus 

N: Imrédy Béla, Teleki Pál, 

Horthy Miklós, [Szálasi  

Ferenc] 

É: 1938. november 2. (az 

első bécsi döntés) 

T: Felvidék 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont 

TK: identitás, migráció, né-

pesedés, nemzet, nemzetiség, 

Ismeretszerzés, tanulás:  

3. forrás (Kiket minősített a 

törvény zsidóknak? Milyen 

alapon történt a jogsértő meg-

különböztetés? Mely jogokat 

sértett a törvény? Milyen jel-

legű a megszorítás? Mire 

utalnak a kivételek?) 

 

 

Tájékozódás időben és 

térben:  

12. forrás (Mutassa be, ho-

gyan változott 1938-ban Ma-

gyarország nemzetközi hely-

Előzetes tudás:  

a müncheni konferencia. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése:  

a revíziós politika első si-

kerei. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a további sodródás 

(Németország felé) és a 

belpolitikai viszonyok; a 

másik a szélsőjobb előre-

törése és az első bécsi 

döntés. 



 

 

politika, állam, államforma, 

vallásüldözés, jogegyenlőség 

zete! Hogyan alakult át Cseh-

szlovákia 1938-ban? Írjon rö-

vid esszét [városok, folyók, 

hegyek nevét említve] az első 

bécsi döntésben 

visszakerült területekről!) 

85–

86. 

Összegezés ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, elitréteg, középré-

teg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nem-

zetiség, 

gazdaság, gazdasági tevé-

kenység, gazdasági rendszer, 

termelés, erőforrás, gazda-

sági szereplő, gazdasági kap-

csolat, gazdasági teljesít-

mény, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, 

politika, állam, államforma, 

államszervezet, monarchia, 

parlamentarizmus, közigaz-

gatás, szuverenitás, centrum, 

periféria, választójog,  

vallás, vallásüldözés, jog-

egyenlőség, <politikai párt> 

Ismeretek alkalmazása: 

1. forrás (Tekintsék át a kon-

szolidáció egyes területeit 

[gazdaság, társadalom, bel-  

és külpolitika]! Tárják fel a 

folyamatok közötti  

összefüggéseket! Készítsenek 

ezekről az összefüggésekről 

ábrát, gondolattérképet!  

Készítsenek az ittenihez ha-

sonló ábrát a gazdasági  

válság magyarországi hatásai-

ról és a magyar belpolitikai 

élet válság utáni változásai-

ról!) 

 

Ismeretek alkalmazása: 

2. forrás (Tekintsék át az or-

szág külpolitikai helyzetét 

meghatározó folyamatokat! 

Tárják fel, milyen válaszokat 

adott a folyamatosan változó 

helyzetre a magyar külpoli-

tika!)  

Az egyik tanórán tekint-

sük át a két világháború 

közötti belpolitikai és 

gazdasági folyamatokat; 

a másik tanórán a 

Horthy-korszak magyar 

külpolitikáját a tanár által 

kiválasztott módszerek-

kel (pl. kooperatív cso-

portmunka vagy tanulói 

kiselőadások vagy pro-

jektmunka).  

Az egyik tematikai egy-

ség feldolgozható múze-

umlátogatás vagy múze-

umi óra keretében is (pl. 

a Magyar Nemzeti Múze-

umban).  

87. Ellenőrző,  

számon kérő óra 

    

VI. A második világháború 

  

Óra Téma 
Fogalmak, nevek,  

évszámok, topográfia 

Példák a fejlesztési követel-

mények teljesítésére 
Megjegyzés 

88–

89. 

49. A náci birodalom 

előretörése 

F: háromhatalmi egyezmény, 

tengelyhatalmak, furcsa  

háború, Vörös Hadsereg, par-

tizán, villámháború 

N: Hitler, Churchill, Sztálin 

É: 1939. augusztus 23. (a 

szovjet–német megnemtáma-

dási egyezmény), 1939. 

szeptember 1. (Németország 

megtámadja Lengyelországot, 

kitör a második világháború), 

1941. június 22. (Németor-

szág megtámadja a Szovjet-

uniót) 

T: Leningrád, Moszkva,  

Lengyelország, Balkán 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, interpretáció, 

történelmi nézőpont 

Ismeretszerzés, tanulás: 

4. forrás (Miben állapodtak 

meg a felek? Mit érthettek te-

rületi és politikai átrendező-

désen a szerződő felek? Mi-

lyen volt a két nagyhatalom 

politikai viszonya a szerző-

dést megelőzően? 

Milyen érdekei fűződtek a 

Szovjetuniónak és Németor-

szágnak a szerződés megkö-

téséhez? Miért volt titkos a 

szerződés?) 

 

Kritikai gondolkodás:  

8. forrás (Mit fejez ki a kari-

katúra? Mennyiben volt szük-

sége Nagy-Britanniának a raj-

zon is bemutatott mentali-

tásra?) 

Előzetes tudás: Csehszlo-

vákia feldarabolása. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése:  

a második világháború 

kezdete és első évei. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a háború kitörése és a 

furcsa háború, a szovjet–

finn háború,  

a balti államok, a Nyugat 

lerohanása; a másik az 

angliai csata és a támadás 

kelet felé. 



 

 

TK: termelés, erőforrás, po-

litika, állam, birodalom, köz-

igazgatás, szuverenitás. 

90–

91. 

50. A szövetségek fe-

lülkerekedése 

F: antifasiszta koalíció 

N: Roosevelt, Rommel, 

Montgomery, Eisenhower, 

Mussolini 

É: 1942 (a Midway-szigetek-

nél lezajlott ütközet, az el-

alameini csata), 1943 (véget 

ér a sztálingrádi csata, a 

kurszki csata) 

T: Pearl Harbor, Midway,  

El-Alamein, Sztálingrád,  

Don-kanyar, Kurszk 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, tör-

ténelmi nézőpont 

TK: politika, állam, biroda-

lom, szuverenitás  

Ismeretszerzés, tanulás: 

4. forrás (Nézzen utána az 

interneten, hogyan volt lehet-

séges az, hogy a japánok több 

ezer kilométer távolságból 

meglepetésszerűen tudták 

megtámadni a támaszpontot! 

Milyen kételyek merültek 

fel?) 

 

Tájékozódás időben és  

térben: 

11. forrás (Kövesse nyomon 

a hadmozdulatokat! Milyen 

következménye volt annak, 

hogy nem törtek ki a német 

erők? Mutassa be a 2. magyar 

hadsereg helyzetét a csata so-

rán!) 

Előzetes tudás: a tengely-

hatalmak. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség az Egyesült Államok 

és a hadviselő felek, va-

lamint Japán és az Egye-

sült Államok hadba lé-

pése; a másik a fordulat a 

háború menetében és a 

szövetségesek előretö-

rése. 

92–

93. 

51. A szövetségesek 

győzelme 

F: partizán, tengelyhatalmak, 

antifasiszta koalíció  

N: De Gaulle, Churchill, 

Sztálin, Roosevelt, [Truman] 

É: 1944. június 6. (megkez-

dődik a szövetségesek nor-

mandiai partraszállása), 1945. 

február (a jaltai konferencia), 

1945. május 9. (az európai 

háború befejeződése), 1945. 

augusztus 6. (atomtámadás 

Hirosima ellen), 1945. szept-

ember 2. (Japán fegyverleté-

telével véget ér a második vi-

lágháború) 

T: Normandia, Jalta,  

Potsdam, Berlin, Hirosima 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, interpretáció, 

történelmi nézőpont 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, népesedés, népes-

ségfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevé-

kenység, gazdasági rendszer, 

termelés, erőforrás, gazda-

sági szereplő, gazdasági kap-

csolat, gazdasági teljesít-

mény, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, államforma, ál-

lamszervezet, parlamentariz-

mus, diktatúra, közigazgatás, 

szuverenitás, emberi jog, ál-

lampolgári jog, vallás, val-

lásüldözés. 

Kritikai gondolkodás:  

1. forrás (Mire utal a százalé-

kos megállapodás? Miért tár-

gyaltak Magyarországról is a 

Balkán kapcsán? Miért nem 

határozott végül a papírdarab 

milliók sorsáról?) 

 

Kommunikáció: 

14. forrás (Mennyiben jelen-

tett új fejezetet a háborúk tör-

ténetében az atombomba 

megjelenése? Készítsenek 

összeállítást arról, hogyan fo-

gadták a korabeli politikusok 

és tudósok az atombomba be-

vetését!)  

Előzetes tudás: fordulat a 

háború menetében. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

második front megnyi-

tása, a jaltai és a pots-

dami konferencia. 

 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a szövetségesek 

együttműködése és a náci 

Németország veresége; a 

másik Jalta, Potsdam és 

Japán veresége. 



 

 

94–

95. 

52. A háború  

borzalmai 

F: totális háború, koncentrá-

ciós tábor, megsemmisítő tá-

bor, népirtás, emberirtás, ho-

lokauszt, soá, porrajmos, ge-

nocídium, gettó, deportálás, 

hadigazdaság 

N: Goebbels 

T: Auschwitz 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, interpretáció, 

történelmi nézőpont 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, népesedés, népes-

ségfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevé-

kenység, diktatúra, közigaz-

gatás, emberi jog, állampol-

gári jog, vallás, vallásüldö-

zés. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

3. forrás (Kövesse nyomon 

az ábra segítségével a zsidó-

ság jogfosztással induló s a 

fizikai megsemmisítéshez ve-

zető kálváriáját! Mi volt  

a szerepe a folyamatban  

a fokozatosságnak?) 

 

Kritikai gondolkodás:  

9. forrás (Mi volt a konferen-

cia célja? Fogalmazza meg, 

mit értettek 

„végső megoldáson” és „ter-

mészetes létszámcsökkené-

sen”! Hogyan képzelték el a 

„megoldást”?) 

Előzetes tudás: fajelmé-

let, zsidóüldözés. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

hátország szenvedései, 

népirtás, a holokauszt. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a másfajta háború, a 

népirtás és a holokauszt-

hoz vezető út témáját 

dolgozza fel (3. forrás) a 

másik a népirtás és holo-

kauszt és a roma holo-

kauszt témáját.  

96–

97. 

53. Magyarország 

háborúba sodródása 

F: fegyveres semlegesség, 

második bécsi döntés, nyilas 

mozgalom, revízió, zsidótör-

vény, Népszövetség, három-

hatalmi egyezmény  

N: Bárdossy László, Teleki 

Pál, Szálasi Ferenc 

É: 1939. március (Kárpátalja 

visszacsatolása), 1939. szept-

ember 1. (Németország meg-

támadja Lengyelországot, ki-

tör a második világháború), 

1940. augusztus 30. (a máso-

dik bécsi döntés), 1941. ápri-

lis (magyar támadás Jugo-

szlávia ellen) 

T: Kárpátalja, Délvidék, 

Észak-Erdély 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, tör-

ténelmi nézőpont 

TK: társadalmi csoport, 

identitás, politika, állam, dik-

tatúra, szuverenitás, emberi 

jog, állampolgári jog, vallás-

üldözés, jogegyenlőség 

Tájékozódás időben és  

térben: 

5. forrás (Mutassa be az 

újabb revíziós nyereséget! 

Elemezze Magyarország 

helyzetét a világháború  

kirobbanásakor!) 

 

Kritikai gondolkodás:  

17. forrás (Elemezze az etni-

kai viszonyokat! 

Milyen problémákhoz vezet-

hetett a terület [Délvidék] 

visszacsatolása?) 

Előzetes tudás: első bécsi 

döntés, a háború kitö-

rése. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség Teleki Pál belpoliti-

kája és a háború kitörése, 

valamint a fegyveres 

semlegesség; a másik a 

második bécsi döntés és 

a sodródás a háborúba. 

98–

99. 

54. Magyarország 

belépése a világhábo-

rúba 

F: zsidótörvény, „hintapoli-

tika” 

N: Horthy Miklós, Bárdossy 

László, Szent-Györgyi Albert, 

Kállay Miklós 

É: 1941. június 22. (Németor-

szág megtámadja a Szovjet-

uniót), 1941. június 26. 

(Kassa bombázása), 1942–

1944 tavasza (Kállay Miklós 

miniszterelnöksége), 1943. 

január (a doni katasztrófa)  

T: Voronyezs, Don-kanyar 

Kritikai gondolkodás: 

1. forrás (Vegye számba, 

kiknek állhatott érdekében 

Kassa bombázása 1941. jú-

nius 26-án!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

15. forrás (Mely katonai ese-

mények nyomán tűnt megva-

lósíthatónak a megegyezés? 

Mit vártak el a szövetségesek 

Magyarországtól? Miért tar-

tották titokban a tervezetet? 

Előzetes tudás: fordulat a 

háború menetében. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: Ma-

gyarország hadba lépése. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a Szovjetunió megtá-

madása, Bárdossy me-

nesztése és az ellenállás 

fokozódása;  

a másik a Kállay „hinta-

politikája”. 



 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, tör-

ténelmi nézőpont 

TK: politika, szuverenitás, 

jogegyenlőség, emberi jog, 

állampolgári jog 

Mikor kellett volna Magyar-

országnak fegyveresen szem-

befordulni  

a németekkel? Milyen belső 

átalakítást írtak elő? Miért lett 

volna erre szükség?) 

100–

101. 

55. Német megszállás 

és a magyar  

holokauszt 

F: gettó, deportálás, munka-

szolgálat, hadifogság, holo-

kauszt 

N: Horthy Miklós 

É: 1944. március 19. (a né-

metek megszállják Magyaror-

szágot) 

T: Újvidék, Kamenyec-

podolszkij, Auschwitz, Buda-

pest  

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi nézőpont 

TK: társadalmi csoport, 

identitás, népességfogyás, 

migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági rend-

szer, termelés, erőforrás, gaz-

dasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesít-

mény, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, politika, köz-

igazgatás, birodalom, szuve-

renitás, emberi jog, állampol-

gári jog 

Ismeretszerzés, tanulás: 

2. forrás (Határozza meg a 

szöveg alapján a „Hácha-re-

cept” lényegét! Miért ez volt 

a legkedvezőbb megoldás 

Németország számára?) 

 

Tájékozódás időben és  

térben: 

19. forrás (Kövesse nyomon 

a deportálások időpontjait! 

Milyen elv fedezhető fel a 

végrehajtási tervben? Keresse 

meg Auschwitzot, a magyar 

zsidóság tragédiájának leg-

főbb színhelyét!) 

Előzetes tudás: a holo-

kauszt. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: Ma-

gyarország német meg-

szállása. 

 

Az egyik tematikai egy-

ség a német megszállás; 

a másik a magyar holo-

kauszt. 

102. 56. A sikertelen  

végjáték 

F: hadifogság, kiugrási kísér-

let, malenkij robot, holo-

kauszt, zsidóüldözés, nyilas 

mozgalom, Vörös Hadsereg  

N: Szálasi Ferenc, Horthy 

Miklós, Wallenberg 

É: 1944. október 15–16. 

(Horthy Miklós sikertelen ki-

ugrási kísérlete, nyilas hata-

lomátvétel),  

1944. december 21. (Debre-

cenben összeül az Ideiglenes 

Nemzetgyűlés), 1945. április 

(Magyarország felszabadítása 

a náci uralom alól, a szovjet 

megszállás kezdete, a háború 

vége Magyarországon) 

T: Budapest, Délvidék,  

<Erdély> 

ÉK: ok és következmény, tör-

ténelmi nézőpont 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport népességfogyás, mig-

ráció, életmód, termelés, erő-

forrás, gazdasági kapcsolat, 

gazdasági válság, adó, poli-

tika, államforma, államszer-

vezet, diktatúra, közigazga-

tás, szuverenitás, emberi jog, 

állampolgári jog 

Kritikai gondolkodás:  

9. forrás (Miért tartotta szük-

ségesnek a felhívás kibocsá-

tását a szovjet hadvezetés? 

Mi teljesült és mi nem a kiált-

vány ígéreteiből?) 

Előzetes tudás: a szövet-

ségesek győzelme. 

Az általános iskolában 

tanultak felidézése: a 

nyilasok rémuralma, 

szovjet felszabadítás és 

megszállás. 

 

 



 

 

103. Összegezés ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, interpretáció, 

történelmi nézőpont 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, népesedés, népes-

ségfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevé-

kenység, gazdasági rendszer, 

termelés, erőforrás, gazda-

sági szereplő, gazdasági kap-

csolat, gazdasági teljesít-

mény, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, politika, állam, 

államforma, államszervezet, 

parlamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, emberi jog, állam-

polgári jog, vallás, vallásül-

dözés, jogegyenlőség 

Ismeretek alkalmazása: 

1. forrás (Tekintsék át né-

hány közép-európai nép és ál-

lam [háborúban játszott] sze-

repét és e szerep következmé-

nyeit az ábra segítségével! 

Tárják fel azokat a tényezőket 

is, amelyeket a leegyszerűsítő 

ábra nem vett 

figyelembe!) 

 

 

Az összegezés feldolgoz-

ható múzeumlátogatás 

vagy múzeumi óra keret-

ében is (pl.: a Magyar 

Nemzeti Múzeumban 

vagy Hadtörténeti Intézet 

és Múzeumban). 

104. Ellenőrző, számon 

kérő óra 

   

Év végi rendszerezés 

Óra Téma 
Fogalmak, nevek,  

évszámok, topográfia 

Példák a fejlesztési követel-

mények teljesítésére 
Megjegyzés 

105. Politika-, állam-, jog- 

és intézménytörténet 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, tény és bizo-

nyíték, interpretáció, törté-

nelmi nézőpont 

TK: politika, állam, állam-

forma, államszervezet, ha-

talmi ág, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parla-

mentarizmus, demokrácia, 

diktatúra, népképviselet, köz-

igazgatás, birodalom, szuve-

renitás, centrum, periféria,  

önkényuralom, népképviselet, 

választójog, emberi jog,  

állampolgári jog, <politikai 

párt> 

Ismeretek alkalmazása: 

A) Politikai rendszerek Eu-

rópában a két világháború 

között 

Összegezés, 208.oldal  

3. forrás (Hasonlítsák össze a 

harmincas évek Európáját a 

húszas évek Európájával a 

33. lecke 172. oldalán levő 

térkép segítségével! Fogal-

mazzák meg a változásokat és 

azok okait!) 

 

B) Pártviszonyok a dualiz-

mus korában Magyarorszá-

gon 

16. lecke 2. forrás (Kövesse 

nyomon a kormánypárt válto-

zásait! Melyek voltak 

a parlamenten kívüli pártok? 

Mely tényezők határozták 

meg a dualizmus korának 

pártviszonyait?) 

22. lecke 15. forrás (Mutassa 

be a folytonosság és a válto-

zás jeleit a pártküzdelmek-

ben!) 

A téma összegzése és 

rendszerezése a tan-

könyvi források, össze-

gezések és az időrendi 

táblázat felhasználásával. 

A tanár válogatja össze a 

konkrét tartalmakat, a 

hozzákapcsolódó felada-

tokkal.  

Például: A) Politikai 

rendszerek Európában a 

két világháború között; 

B) Pártviszonyok a dua-

lizmus korában Magyar-

országon).  



 

 

106. Társadalom-, élet-

mód-, mentalitás- és 

művelődéstörténet 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, tény és bizo-

nyíték, interpretáció, törté-

nelmi nézőpont 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, népesedés, népes-

ségrobbanás, népességfo-

gyás, migráció, életmód, vá-

ros, nemzet, nemzetiség, elit-

réteg, középréteg, alsó réteg, 

korfa 

 

 

Ismeretek alkalmazása: 

A) A torlódó társadalom Eu-

rópában és Magyarországon 

10. lecke 1. forrás (Állapítsa 

meg, hogy melyik korszakban 

volt a legnagyobb a munkás-

ság társadalmon belüli ará-

nya! E tény ismeretében érté-

kelje a marxizmus és mun-

kásmozgalom más irányzatai-

nak célkitűzéseit [10. évfo-

lyamos tankönyv, 155–156. 

oldal]! Állapítsa 

meg, hogy mely társadalmi 

rétegek aránya nőtt, és me-

lyeknek a rovására az első és 

a második ipari forradalom 

idején!) 

21. lecke 1 forrás (Milyen 

társadalmi kettősséget mutat 

be az ábra? Jellemezze a régi 

és az új társadalom rétegző-

dését! Sorolja fel a hasonló 

helyzetben levő rétegeket! 

Mutassa be a két társadalom 

közötti átjárási lehetősége-

ket!) 

 

B) A boldog békeidők min-

dennapjai Európában és 

Magyarországon 

11. lecke 4. és 5. forrás (Mi-

ért Görögországban rendezték 

meg az első újkori olimpiát? 

Mit jelent egy ország számára 

egy olimpia megrendezésé-

nek a lehetősége? Nézzen 

utána Hajós Alfréd életének 

az interneten! Hány sportág-

gal foglalkozott, mit alkotott 

építészként?) 

23. lecke 2. és 3. forrás 

(Gyűjtsék össze a két plakát 

alapján az életmódban és a 

fogyasztási szokásokban be-

következő változásokat! Mi-

lyen szerepet töltöttek be a 

hirdetett termékek a korszak-

ban? A kereskedelem milyen 

irányú fejlődéséről értesülünk 

a lapból? Határozzák meg a 

kép alapján, kik az új áruház 

vásárlói! Milyen változás kö-

vetkezett be e téren?) 

A téma összegzése és 

rendszerezése a tan-

könyvi források, össze-

gezések és az időrendi 

táblázat felhasználásával. 

A tanár válogatja össze a 

konkrét tartalmakat, a 

hozzákapcsolódó felada-

tokkal.  

Például: A) A torlódó 

társadalom Európában 

és Magyarországon;  

B) A boldog békeidők 

mindennapjai Európában 

és Magyarországon). 

 

 



 

 

107. Gazdaság-, technika-

történet és a környe-

zeti kultúra története 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, tény és bizo-

nyíték, interpretáció, törté-

nelmi nézőpont 

TK: gazdaság, gazdasági te-

vékenység, gazdasági rend-

szer, termelés, erőforrás, gaz-

dasági szereplő, gazdasági 

kapcsolat, gazdasági teljesít-

mény, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó <gyarmatosítás> 

 

Ismeretek alkalmazása: 

A) Az ipari forradalom  

második szakasza Európá-

ban és Magyarországon 

4. lecke 14. forrás (Határoz-

zák meg az ábra alapján a 

monopólium fogalmát! 

Gyűjtsék össze a különbsége-

ket és a hasonlóságokat az 

egyes monopolszervezetek 

között! Tárják fel az össze-

függéseket a monopolszerve-

zetek megjelenése és a máso-

dik ipari forradalom kialaku-

lása között!) 

18. lecke 15. forrás (Hason-

lítsa össze a két ország  

jellemzőit! Tárja fel a  

különbségek okait) 

 

B) A dualizmus korszakának 

magyar technikai újításai 

18. lecke 18. és 19. forrás 

(Keressenek képeket a kor-

szak magyar technikai újítá-

sairól, és készítsenek digitális 

tablót!)  

A téma összegzése és 

rendszerezése a tan-

könyvi források, össze-

gezések és az időrendi 

táblázat felhasználásával. 

A tanár válogatja össze a 

konkrét tartalmakat, a 

hozzákapcsolódó felada-

tokkal. Például: A) Az 

ipari forradalom máso-

dik szakasza Európában 

és Magyarországon;  

B) A dualizmus korsza-

kának magyar technikai 

újításai). 



 

 

108. Eszme- és vallástör-

ténet 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, ok és következmény, tör-

ténelmi forrás, tény és bizo-

nyíték, interpretáció, törté-

nelmi nézőpont 

TK: vallás, vallásüldözés, 

jogegyenlőség, emancipáció, 

antiklerikalizmus  

Ismeretek alkalmazása: 

Politikai ideológiák a két vi-

lágháború között 

33. lecke 7. forrás  

(Határozza meg, milyen je-

lentős politikai változás fi-

gyelhető meg az első világhá-

borút követően! Állapítsa 

meg, milyen tényezők befo-

lyásolták az egyes irányzatok 

súlyát!) 

10. lecke 13. forrás  

(Foglalja össze Lenin monda-

nivalóját, és készítsen logikai 

ábrát gondolatmenetéről! Vi-

tassák meg és értékeljék az 

elemzést a következő szem-

pontokból: célszerűség, poli-

tikai morál, a tömegek, a nép 

szerepe! Fogalmazzák meg a 

„két taktika” és a  

demokrácia lenini értelmezé-

sét! Milyen szerepet szánt a 

polgári demokráciának  

Lenin?) 

39. lecke 2. forrás (Csopor-

tosítsák, milyen témákat érint 

a program! Milyen ellenté-

tekre, sérelmekre és indula-

tokra épített az NSDAP? Mi-

lyen jellegű megoldásokat kí-

nált? Milyen viszonyban van-

nak egymással az egyes meg-

oldási javaslatok? Mely társa-

dalmi csoportokat és rétege-

ket célzott meg a program? 

Milyen ideológiák hatása is-

merhető fel a tervezetben?) 

A téma összegzése és 

rendszerezése a tan-

könyvi források, össze-

gezések és az időrendi 

táblázat felhasználásával. 

A tanár válogatja össze a 

konkrét tartalmakat, a 

hozzákapcsolódó felada-

tokkal.  

Például: Politikai ideoló-

giák a két világháború 

között).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


