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Alkalmazott tankönyv: Boronkay, Kaposy, Katona, Száray: Történelem 12 

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 

 

 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

 
I. HIDEGHÁBORÚS KONFLIKTUSOK ÉS A KÉTPOLÚSÚ VILÁG 

1. 1.Háborús együttmű-

ködésből békés szem-

benállás 

Előzetes tudás: a második világhá-

ború eseményei 

Felelevenítjük a szövetségesek együtt-
működését a háborúban.  
A tanulók megértik a lecke forrásainak 
segítségével, hogy miért az USA és a 
Szovjetunió vált szuperhatalommá.  
Bemutatjuk az ENSZ létrejöttének 
okait, a 12. forrás felhasználásával ismer-
tetjük a működését. A tanulók megértik, 
hogyan biztosította az ENSZ felépítésé-
ben és működésében a győztes nagyha-
talmak vezető szerepét. 
Megbeszéljük a nürnbergi per szerepét a 
háborús bűnösök felelősségre vonásá-
ban.  

Kommunikáció: 

5., 6. és 7. forrás (Vonjon le kö-

vetkeztetéseket a három táblázat 

(5., 6. és 7.) adataiból! Nézze meg 

részletesen az Egyesült Államokra 

és a Szovjetunióra vonatkozó ada-

tokat! 

Hasonlítsa össze a védelmi kiadá-

sok és a mögötte rejlő gazdasági 

erő kapcsolatát az egyes nagyhatal-

mak esetében! Mely államok te-

kinthetők atomhatalmaknak?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

8. forrás (Miért lehetett előnyös a 

szabadkereskedelem kiterjesztése 

F: Egyesült Nemzetek Szerve-

zete (ENSZ), szuperhatalom, 

kétpólusú világ, <népirtás, ge-

nocídium> 

+atombomba, +Biztonsági Ta-

nács, +vétójog 

 

N: <Sztálin, Churchill>, Tru-

man 

 

É: 1945 (az ENSZ létrejötte), 

<1945. május 9. (az európai 

háború befejeződése), 1945. 

szeptember 2. (Japán fegyver-

letételével véget ér a második 

világháború)> 
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A 13. forráshoz kapcsolódó feladatot 
otthoni feladatnak adjuk. Ha olyan tan-
teremben vagyunk, ahol van internet-
hozzáférés, számítógépek vagy más 
IKT-eszköz (pl. okostelefon), akkor a 
tanórán is utána tudnak nézni a tanulók 
ezeknek a feladatoknak.  
 
 

és a tőkekivitelt elősegítő pénzügyi 

szervezetek felállítása a második 

világháborút követően mind az 

Egyesült 

Államoknak, mind a tőkeszegény 

országoknak?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

12. forrás (Kövesse nyomon egy döntés 
megszületését az ENSZ-ben! Mely álla-
moknak van kitüntetett szerepe a világ-
szervezetben?) 
 

Ismeretszerzés, tanulás:  

13. forrás (Nézzen utána, mi tör-

tént a nürnbergi bíróság elé nem 

kerülő náci vezetőkkel!) 

+ 1945. július-augusztus (a 

potsdami értekezlet, +1945 (az 

ENSZ megalakulása) 

 

T:  

+New York 

 

ÉK: történelmi idő, ok és kö-

vetkezmény, [változás és fo-

lyamatosság] 

 
TK: gazdasági rendszer, erőforrás, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, 
politika, állam, emberi jog, szuvere-
nitás, diktatúra 

2. 2. A hidegháború kibon-
takozása 

Előzetes tudás: a sztálinizmus jel-

lemzői, az Amerikai Egyesült Álla-

mok politikai és gazdasági viszo-

nyai. 

Az általános iskolában tanultak felidé-

zése: vasfüggöny, a fultoni beszéd. 
Megmagyarázzuk a hidegháború fogal-
mát. A tanulók megértik, hogy a hideg-
háború több egymással összefüggő okra 
vezethető vissza, melyek hátterében a 
szovjet-amerikai rivalizálás áll.  

Ismeretszerzés, tanulás:  

5. forrás (Milyen jelenséget vázol 

fel Churchill? Milyen megoldást 

javasol? Mely történelmi tapaszta-

latok segítették Churchill felisme-

rését? Határozza meg a „vasfüg-

göny” fogalmát!) 

 

Tájékozódás időben és térben:  

7. forrás (Hol húzódik a vasfüg-

göny Churchill szerint? Mi történt 

ezzel a térséggel az 1930-as évek 

F: vasfüggöny, hidegháború, 

KGST, NATO, [SZEB] 

+feltartóztatási politika, 

+Marshall-terv, +kétpólusú vi-

lág 

 

N: Truman, Churchill 

 

É: 1947 (a Truman-elv), 1949 

(a NATO, a KGST létrejötte) 

+1946 (a fultoni beszéd) 

 

T: <Kelet-Közép-Európa> 
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Összehasonlítjuk Churchill és Truman a 
világpolitikai helyzetelemzését. A tanu-
lók megfogalmazzák Truman beszédé-
nek értelmezése alapján a feltartóztatási 
politika lényegét és okait.  
Értékeljük a Marshall-terv gazdasági és 
politikai szerepét a hidegháború történe-
tében. 
A tanulók felismerik, hogy kétpólusú vi-
lág jött létre.  

második felében? Keressen törté-

nelmi okokat a jelenség magyará-

zatára!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

8. forrás (Határozza meg a szöveg alap-
ján, mit értenek Truman-elven! Hason-
lítsa össze a szöveget a fultoni beszéd-
del! Melyek az azonosságok és a kü-
lönbségek? Milyen súllyal bír a két be-
széd? Vesse össze Truman üzenetét 
Roosevelt 1944-es beszédével!) 
 

 

Kommunikáció: 

13. forrás (Milyen összegű segély-

programról volt szó? Mely rende-

zőelv figyelhető meg a részvétel te-

rén? Milyen okokkal magyarázható 

az egyes országoknak juttatott ösz-

szegek mértéke?) 

 

ÉK: történelmi idő, ok és kö-

vetkezmény, történelmi forrás. 

 
TK: társadalom, erőforrás, gazdasági 
kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, piac, gazdasági válság, 
politika, diktatúra, birodalom, szuve-
renitás, centrum, periféria, demok-
rácia 

3. 3. A párizsi béke és a né-
met kérdés 

Előzetes tudás: a jaltai konferencia. 

Az általános iskolában tanultak felidé-
zése: az 1947-es párizsi békeszerződések, a 

berlini felhúzása. 
Értékeljük a párizsi békeszerződést. A 
tanulók megértik, hogy miért a béke-
szerződések aláírása után került sor két 
szuperhatalom nyílt szembenállására. 

Tájékozódás időben és térben: 

5. forrás (Mely területeket vesz-

tette el Németország? Milyen volt 

e területek etnikai összetétele?) 

 

Kommunikáció:  

11. forrás (Kövesse nyomon a tér-

képvázlat alapján a két német ál-

lam kialakulását!) 

F: kétpólusú világ, NATO, <jó-

vátétel>, berlini fal, [szociális 

piacgazdaság] 
 

N: Adenauer 
 

É: 1947 (a párizsi béke), 1949 

(az NSZK, az NDK), 1961 (a 

berlini fal építése)  
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Bemutatjuk a lecke forrásainak felhasz-
nálásával a két német állam létrejöttének 
okait, nemzetközi körülményeit. A tanu-
lók felismerik, hogy a német kérdés mi-
att elmélyül a szembenállás. 
A tanulók megértik miért került sor a 
berlini fal felépítésére, és miért vált a 
megosztottság szimbólumává Berlin. 
Összehasonlítjuk a két német állam poli-
tikai rendszerét.  
 

 

Kritikai gondolkodás: 

16. forrás (Milyen szerepet játszott 

az Egyesült Államok az NSZK má-

sodik világháború utáni történel-

mében? Fogalmazza meg, hogy mit 

üzen a beszéd Nyugat-Európa, és 

mit a szovjet 

tömbhöz tartozó országok lakossá-

gának! Mely kommunizmussal 

kapcsolatos nézeteket igyekszik cá-

folni a beszéd? Hogyan cáfolja? 

Mit jelent Kennedy értelmezésében 

a „Berlini vagyok.” állítás?) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: Németország földrajza. 

 

+1948-1949 (a berlini blokád), 

+1955 (NSZK-t felvették a 

NATO-ba) 
 

T: NSZK, NDK, [Berlin] 

+Kelet-Berlin, +Nyugat-Berlin 
 

ÉK: ok és következmény, törté-

nelmi nézőpont, [változás és 

folyamatosság, jelentőség] 

 

TK: migráció, életmód, város, 
nemzetiség, adó, gazdasági rendszer, 
gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesít-
mény, pénzgazdálkodás, piacgazda-
ság, gazdasági válság, államforma, 
parlamentarizmus, emberi jog, dik-
tatúra, szuverenitás, demokrácia 

4. 4. A szovjet tömb kiala-
kulása és jellemzői 

Előzetes tudás: a sztálinizmus jellemzői. 
A tanulók megismerik a szovjetizálás fo-
galmat és szakaszait. A tanulók megma-
gyarázzák, hogy miért 1947 után gyorsul 
fel a folyamat. A lecke 2. forrásának se-
gítségével megnevezik a szovjetizált or-
szágokat és a kommunista hatalomátvé-
tel évét.   
A tanulók a 11. forrás elemzésével meg-
értik, hogy a szovjetizálással oktrojált 
politikai rendszerek jönnek létre a régió-
ban. 

Tájékozódás időben és térben: 

2. forrás (Mikor került sor az 

egyes országokban a kommunista 

hatalomátvételre? Mely tényezők 

befolyásolták az időpontokat?) 

 

Kritikai gondolkodás  

11. forrás (Milyen alapon hatá-

rozta meg az Egyesült Államok a 

csatlós államok fogalmát? Gyűjtse 

F: vasfüggöny, <totális dikta-

túra>, [SZEB, földosztás] 

+Kominform 
 

N: <Sztálin>, [Tito] 
 

É: 1947 (a Truman-elv)  
 

T:  
+Köztes-Európa 
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Összehasonlítjuk a Kominform állásfog-
lalását Truman kongresszusi beszédével.  
 

össze, hogy mely tényezőkön ala-

pult a szovjet befolyás a csatlós ál-

lamokban! Keressen konkrét példá-

kat az „anatómia” igazolására a 

csatlós államokban!) 

 

Kommunikáció:  

12. forrás (Mi a valós tartalma a 

szövegben többször szereplő de-

mokráciának? Hogyan értékeli a 

nemzetközi helyzetet a Komin-

form? Milyen irányba haladnak a 

politikai események az állásfogla-

lás szerint? Hasonlítsa össze a Ko-

minform állásfoglalását Truman 

kongresszusi üzenetével (2. lecke, 

8. forrás)!) 

 

Koncentráció: 

Magyar nyelv és irodalom: Orwell. 

ÉK: történelmi idő, ok és követ-

kezmény, történelmi forrás, in-

terpretáció, történelmi néző-

pont, [változás és folyamatos-

ság, jelentőség] 

 

TK: társadalmi csoport, társadalmi 
mobilitás, migráció, életmód, nemzet, 
gazdasági rendszer, gazdasági sze-
replő, államszervezet, népképvise-
let, emberi jog, állampolgári jog, szu-
verenitás, vallásüldözés 

5. 5. A gyarmati rendszer 
felbomlása 

Előzetes tudás: A gyarmatok hely-

zete a két világháború között. 

Megmagyarázzuk az 1. forrás felhaszná-
lásával a gyarmati rendszer felbomlásá-
nak gazdasági és politikai okait.   
Kiemeljük a legjelentősebb konfliktuso-
kat. A tanulók felismerik, hogy a gyar-
mati rendszer felbomlása helyi háborúk 
sorával kapcsolódott össze, és ezek a 
konfliktusok mind a mai napig kihatnak.  

Kritikai gondolkodás: 

1. forrás (Mely gazdasági és poli-

tikai tényezők vezettek a gyarmati 

rendszer felbomlásához? Vesse 

össze a kérdéssel foglalkozó apró 

betűs részt az ábrával!) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

F: harmadik világ, el nem köte-

lezettek mozgalma, <erőszak-

mentes ellenállás>, ENSZ 

+ bandungi tíz elv 

 

N: Mao Ce-tung, Ben Gurion, 

<Gandhi> 

+Nehru, +Nasszer 
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A tanulók meghatározzák a 14. forrás 
segítségével a harmadik világ fogalmát. 
Bemutatjuk az el nem kötelezettek moz-
galmának céljait.  
Elemezzük a bandungi tíz elvet. A tanu-
lók megértik, hogy a harmadik világ 
belső ellentétei és gazdasági fejletlensé-
gük miatt nem tudták ezeket az elveket 
érvényesíteni. 
 

12. forrás (Kövesse nyomon Izrael lét-
rejöttét és területének alakulását! Miért 
nem támaszkodhattak a NATO katonai 
segítségére az angolok és a franciák?) 

Ismeretszerzés, tanulás:  

14. forrás (Határozza meg az ábra 

segítségével, mit jelent a „harma-

dik világ” fogalma!) 

 

Kommunikáció:  

15. forrás (Gyűjtse össze az általá-

nos emberi jogokkal és a nemzeti 

önállósággal foglalkozó pontokat! 

Mi volt a „Tíz elv” politikai jelen-

tősége? Mennyiben játszottak sze-

repet az elvek a gyarmati felszaba-

dító mozgalmak sikerében és a 

„harmadik világ” önszerveződésé-

ben? Mely pontok jelenthettek ál-

lásfoglalást a két szuperhatalom 

politikájával szemben?) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: a gazdasági fejlettség a területi 
különbségei. 

É: 1947 (India függetlensége), 

1948 (Izrael létrejötte), 1949 (a 

Kínai Népköztársaság létre-

jötte), 1956 (a szuezi válság)  

+1955 (a bandungi nyilatko-

zat) 
 

T: Izrael, Vietnam, <India, 

Kína> 

+Pakisztán, +Tajvan 
 

ÉK: ok és következmény, törté-

nelmi nézőpont, [változás és 

folyamatosság, jelentőség] 

 

TK: társadalom, identitás, népese-
dés, népességrobbanás, migráció, 
gazdasági tevékenység, <gyarmato-
sítás>, erőforrás, gazdasági teljesítmény, 
birodalom, emberi jog, szuverenitás, cent-
rum, periféria, diktatúra, vallás, vallás-
üldözés 

6-7. 6. A hidegháború és az 
enyhülés kezdete 

Az egyik tematikai egység a hidegháború 
kibontakozása és a szovjet politika Sztá-
lin után; a másik Hruscsov külpolitikája 
az ötvenes években, a kubai rakétaválság 

Ismeretszerzés, tanulás: 

4. forrás (Miért nem tudtak békét 

kötni a két Korea képviselői? Mit 

F: hidegháború, fegyverkezési 

verseny, Varsói Szerződés 

+hidrogénbomba, +katonai 

egyensúly 
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és az ellentétek a Szovjetunió és Kína 
között. 

 

Előzetes tudás: a sztálinizmus jel-

lemzői, az Amerikai Egyesült Álla-

mok politikai és gazdasági viszo-

nyai. 

Az általános iskolában tanultak 

felidézése: válsággócok és fegyve-

res konfliktusok a hidegháború ko-

rában.  

A tanulók megértik a hidegháború és a 
klasszikus hidegháború kapcsolatát.  
Bemutatjuk a lecke forrásainak felhasz-
nálásával a konfrontáció fő területeit. A 
tanulók felismerik, hogy minden konf-
liktus hátterében a szovjet-amerikai riva-
lizálás áll. A tanulók megértik, hogy a 
szembenállás miért nem vezetett közvet-
len katonai összeütközéshez a két szu-
perhatalom között. A tanulók megma-
gyarázzák a lecke forrásainak felhaszná-
lásával, hogy a kubai rakétaválság miért 
volt fordulópont a két szuperhatalom vi-
szonyában.  
Felhívjuk a tanulók figyelmét a magyar 
forradalom, a lengyel események és a 
szuezi válság kapcsolataira. 
Megmagyarázzuk a lecke forrásainak fel-
használásával, hogyan akarta Hruscsov 
stabilizálni a hatalmát a Szovjetunióban. 

jelent a demarkációs vonal kifeje-

zés? Mely eseményekkel kapcso-

latban találkoztunk már vele? (11. 

évfolyamos tankönyv, 30. lecke.)) 

 

Kommunikáció:  

6. forrás (Állapítsa meg, hogy kit 

tesz a szerző felelőssé a terrorért! 

Mivel indokolja Hruscsov a „beis-

merő vallomásokat”? Fogalmazza 

meg röviden, hogy mi volt a be-

széd célja! Hogy viszonyul Hrus-

csov a szovjet rendszerhez? Vegye 

számba a beszéd bel- és külpoliti-

kai hatásait!) 

 

Kritikai gondolkodás: 
 12. forrás (Magyarázza meg, mi a lé-
nyegi változás Ausztria helyzetében! 
Tárja fel ennek a világpolitikai jelentősé-
gét! Hogyan értelmezték a nagyhatal-
mak Ausztria felelősségét a második vi-
lágháborúban?) 
 

Kritikai gondolkodás: 

13. forrás (Mi az alapvető oka a 

forrás szerint annak, hogy az ame-

rikaiak nem avatkoztak be Magyar-

N: Hruscsov, Kennedy, Mao 

Ce-tung, Sztálin 

+Gagarin, +Castro, +Gomulka 

 

É: 1949 (a szovjet atom-

bomba), 1950-1953 (a koreai 

háború), 1956 (az SZKP XX. 

kongresszusa, a szuezi válság), 

1959 (a kubai forradalom), 

1961 (Gagarin űrrepülése, a 

berlini fal építése), 1962 (a ku-

bai rakétaválság)  

+ 1955 (a Varsói Szerződés 

létrejötte), +1956 (munkástün-

tetés Lengyelországban, a ma-

gyar forradalom) 

 

T: Kuba, Korea 
 

ÉK: ok és következmény, törté-

nelmi forrás, tény és bizonyí-

ték, történelmi nézőpont, [je-

lentőség] 

T 

K: társadalom, identitás, életmód, poli-
tika, állam, államforma, diktatúra, biro-
dalom, szuverenitás 
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Értékeljük az SZKP XX. kongresszusá-
nak a szerepét a folyamatban. A tanulók 
megfogalmazzák, hogy mi volt Hrus-
csov beszédének a célja.  
Megvitatjuk, hogy mely tényezők ját-
szottak szerepet a két szuperhatalom kö-
zeledésében.  
 
  

országon? Milyen érvekkel tá-

masztja még alá álláspontját Eisen-

hower?) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

17. forrás (Miért jelentett az Egye-

sült Államok számára hatalmas ve-

szélyt a kubai szovjet jelenlét?) 

 

Kommunikáció:  

18. forrás (Az esemény mely jel-

legzetességét emeli ki a karika-

túra?) 

 

Koncentráció: 

Kémia: a hidrogénbomba, nukleá-

ris fegyverek. 

8. Összegezés Gyakorló óra 
A fejezet anyagának áttekintése a tan-
könyvi kérdések és a tanár által összeállí-
tott feladatok alapján. 

Ismeretek alkalmazása: 

 Összegezés 1. forrás (Miben kü-

lönbözött a korábbi hatalmi szem-

benállástól a hidegháború? Milyen 

szerepet játszott a hidegháborúban 

a fegyverkezési 

verseny? Mi jellemezte a helyi konfliktu-
sokat? ) 
 

 

ÉK: történelmi idő, ok és követ-

kezmény, történelmi forrás, 

tény és bizonyíték, interpretá-

ció, történelmi nézőpont, [vál-

tozás és folyamatosság, jelen-

tőség] 

 

TK: társadalom, társadalmi csoport, 
identitás, társadalmi mobilitás, népese-
dés, népességrobbanás, migráció, életmód, 
város, nemzet, nemzetiség, <gyarmatosí-
tás>, gazdaság, gazdasági tevékenység, 
gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, 
gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, 
gazdasági válság, adó, politika, állam, 
államforma, államszervezet, parlamenta-
rizmus, emberi jog, állampolgári jog, dik-
tatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 
periféria, népképviselet, demokrácia, dik-
tatúra, vallás, vallásüldözés 

9. Ellenőrző,  
számon kérő óra 

Az óra funkciója: visszajelzés a tanárnak 
és a tanulóknak. 

 
 
 
 
 
 

 

II. MAGYARORSZÁG 1945-1956 KÖZÖTT 

10. 7. A háború után kiszol-
gáltatott ország 

Előzetes tudás: a szovjet megszál-

lás jellemzői.  

Felelevenítjük a szovjetizálás folyamatát 
a térségben, a magyarországi kommu-
nista hatalom átvétel évszámát és mód-
ját. Ehhez felhasználhatjuk a 4. lecke 2. 
forrását.  
Értékeljük a szovjet jelenlétet a lecke 1. 
forrásának elemzésével.  A tanulók felis-
merik, hogy a szovjet hadműveletek el-
sőleges célja a birodalmuk további kiter-
jesztése volt.  

Kommunikáció:  

1. forrás (Vitassák meg, hogy a 

két fogalom (megszállás, felszaba-

dítás) mennyiben és mikor áll egy-

mással ellentétben!) 

 
Ismeretszerzés, tanulás: 

 4. forrás (Vegye számba az ará-

nyokat! Mely pártok hiányoznak, s 

melyek vannak felülreprezen-

tálva?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

F: Szövetséges Ellenőrző Bi-

zottság, <malenkij robot>, 

földosztás, Független Kisgaz-

dapárt, Nemzeti Parasztpárt, 

Magyar Kommunista Párt, 

Szociáldemokrata Párt 
 

N: Nagy Ferenc, Rákosi Má-

tyás, Nagy Imre 

+Dálnoki Miklós Béla 
 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

A tanulók megértik, hogy a szovjet csa-
patok miért támogatták kezdettől tuda-
tosan a kommunista pártot. A tanulók 
megneveznek „moszkovita” politikusa-
kat.  
Bemutatjuk a lecke forrásainak felhasz-
nálásával a háború utáni belpolitikai 
helyzetet. A tanulók megértik, hogy a 
SZEB fennhatósága miatt az ország el-
vesztette szuverenitását, és kezdettől ér-
vényesült szovjet akarat a politikában. 
Értékeljük a lecke 11., 12. és 13. forrásá-
nak felhasználásával a földosztás társa-
dalmi, gazdasági és politikai jelentőségét.  
 

9. forrás (Milyen célból készülhet-

tek a fotók? Hogyan mutatják be a 

földosztást?) 

 
Ismeretszerzés, tanulás: 
 14. forrás (Keressen az interneten ha-
sonló sorsú politikusokat a korszakból!) 
 

 

É: 1945. március (földosztás), 

<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> 
 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, történelmi néző-

pont, [változás és folyamatos-

ság] 

 

TK: társadalom, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, 
alsó réteg, életmód, nemzetiség, poli-
tika, parlamentarizmus, szuverenitás, 
demokrácia, diktatúra 

11. 8. Út a diktatúra felé Előzetes tudás: A szovjet megszál-

lás jellemzői.  

Az általános iskolában tanultak 

felidézése: a második köztársaság 

és az új forint.  

Felelevenítjük a választási rendszerekről 
tanultakat. 

Kritikai gondolkodás: 

1. forrás (Mutassa be a választási 

eredményeket! Keressen okokat a 

végeredmény alakulására! Vesse 

össze a választási eredményeket a 

kormány összetételével! Milyen 

okai lehetnek a koalíciós kormány-

zásnak?) 

 

F: háborús bűnös, népbíróság, 

<nyílt és titkos szavazás, álta-

lános választójog, államosítás, 

jóvátétel> 

+infláció, +Gazdasági Főta-

nács, +szalámitaktika 
 

N: Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, 

Kovács Béla, Kéthly Anna 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Jellemezzük a választójogot 1945-ben. 
Megbeszéljük az 1. forrás segítségével a 
választási eredményeket.  
A tanulók megértik, miért alakítottak a 
kisgazdák koalíciós kormányt. A tanulók 
megfogalmazzák a 20. forrás alapján a 
szalámitaktika lényegét.  
Bemutatjuk a lecke forrásainak felhasz-
nálásával a gazdaság helyzetét. Megvitat-
juk miért volt szükség az új értékálló 
pénz bevezetésre. Megbeszélhetjük, 
hogy miért forint lett az új valuta neve. 
A tanulók megértik, hogy az újjáépítés 
eredményei miért erősítették a kommu-
nistákat. 

Kommunikáció:  

3., 4. és 5. forrás (Alkosson képet 

az ország helyzetéről a képek alap-

ján! Vázolja fel a helyreállítás ne-

hézségeit! Mi volt az egyetlen erő-

forrás, amiből a helyreállítás meg-

valósult?) 

 
Ismeretszerzés, tanulás: 
 20. forrás (Fogalmazza meg az ábra és 
a forrás (21.) segítségével, hogy mi volt 
a szalámitaktika lényege!) 
 

 

 

 

É: 1946 (a forint bevezetése) 

+1946 (a Baloldali Blokk meg-

alakulása) 

 
T: - 
 

ÉK: ok és következmény, [je-

lentőség] 

 

TK: életmód, gazdaság, gazdasági tevé-
kenység, gazdasági teljesítmény, kereske-
delem, pénzgazdálkodás, politika, állam-
forma, köztársaság, államszervezet, par-
lamentarizmus, közigazgatás, népképvi-
selet 

12. 9. A párizsi béke és a 
diktatúra előkészítése 

Előzetes tudás: A párizsi béke és a 

német kérdés.  

Az általános iskolában tanultak 

felidézése: a kékcédulás választá-

sok, a párizsi béke.  

Felelevenítjük a kisebbségvédelem fogal-
mát és az 1947-es év fő világpolitikai 
eseményeit.  
A tanulók megismerik a források fel-
használásával a németek kitelepítése és a 
csehszlovák-magyar lakosságcsere-
egyezmény nemzetközi hátterét és a két 
folyamat összefüggéseit.  
A tanulók megértik a lecke forrásainak 
segítségével, hogy az 1947-es esztendő 

Ismeretszerzés, tanulás:  

1. forrás (Mivel indokolja a ren-

delkezés a kitelepítést? Milyen ala-

pon határozták meg, hogy ki minő-

sül németnek? Kik képeztek kivé-

telt? Mi történt a kitelepítendők va-

gyonával? Mely polgári szabadság-

jogokat sértette meg a törvény?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

4. forrás (Milyen cél vezette a 

csehszlovák államot az egyezmény 

kierőszakolásakor? Milyen jogokat 

kaptak az egyezmény értelmében a 

F: háborús bűnös, kitelepítés, 

lakosságcsere 

+kisebbségvédelem, +Beneš-

dekrétumok, +reszlovakizáció,  
 

N: Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, 

Kovács Béla. 
 

É: 1947. február 10. (a párizsi 

béke), 1947 (kékcédulás vá-

lasztások) 

 

T: <Felvidék, Kárpátalja, Er-

dély, a trianoni Magyarország, 

Csehszlovákia> 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

miért lett az éles politikai küzdelem idő-
szaka, megmagyarázzák a nemzetközi 
események magyar belpolitikára gyako-
rolt hatásait. Megvitatjuk a magyar poli-
tikai élet lehetőségeit a mozgástér és a 
kényszerpálya szempontjából. 
Értékeljük a lecke forrásai alapján a kék-
cédulás választások eredményeit.  
Bizonyítjuk a szovjet politikai nyomás 
erősödését a belpolitikai események be-
mutatása során.  

csehszlovák hatóságok Magyaror-

szágon? 

Hogyan hatott az egyezmény során 

létrejött lakosságcsere a magyaror-

szági szlovákság helyzetére?) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

6. forrás (Vesse össze az amerikai 

javaslatot az etnikai határokkal! 

Hogyan viszonyul az amerikai ter-

vezet a kisgazda javaslathoz? 

 

Kommunikáció:  

14. forrás (Vesse össze a két vá-

lasztás eredményeit! Melyek a kü-

lönbségek és a hasonlóságok? Fi-

gyelje meg a polgári erők helyzeté-

nek változását!)  

 

ÉK: ok és következmény, törté-

nelmi forrás, tény és bizonyí-

ték, történelmi nézőpont, [je-

lentőség]. 
 

TK: identitás, társadalmi mobilitás, fel-
emelkedés, lesüllyedés, migráció, életmód, 
nemzet, nemzetiség, politika, állam, par-
lamentarizmus, szuverenitás, népképvise-
let, diktatúra, emberi jog, állampolgári 
jog 

13-14. 10. A Rákosi-korszak Az egyik tematikai egység a „fordulat 
éve”, a totális diktatúra létrejötte, az álla-
mosítások; a másik az egyházak elleni tá-
madás, a félelem szerepe és Rákosi sze-
mélyi kultusza. 

 

Előzetes tudás: a szovjet tömb ki-

alakulása és jellemzői.  

Az általános iskolában tanultak 

felidézése: Rákosi, a diktátor, a 

személyes szabadság korlátozása.  

Kritikai gondolkodás: 

4. forrás (Mennyiben tér el a nép-

köztársaság államszervezete a pol-

gári demokrácia kívánalmaitól? Vi-

tassák meg, hogy mi volt a szerepe 

a parlamentáris intézményeknek!) 

 

Kommunikáció:  

5. forrás (Milyen tendenciák is-

merhetők fel a folyamatban? Mi 

volt a végső cél?) 

F: Magyar Dolgozók Pártja 

(MDP), népköztársaság, inter-

nálás, osztályharc, ÁVH, be-

súgó hálózat, ügynök, reak-

ciós, <egypártrendszer, pártál-

lam, koncepciós perek, prole-

tárdiktatúra, személyi kultusz, 

államosítás, totális diktatúra> 

+Elnöki Tanács, +Állam- és 

Egyházügyi Hivatal, +AVO, 

+sematizmus 
 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

A 7. forráshoz kapcsolódó feladatokat 
előzetesen adjuk ki. Ha olyan tanterem-
ben vagyunk, ahol van internet-hozzáfé-
rés, számítógépek vagy más IKT-eszköz 
(pl. okostelefon), akkor a tanórán is 
utána tudnak nézni a tanulók ezeknek a 
feladatoknak.  
A tanulók megismerik, hogy miért neve-
zik 1948-at a kommunisták a „fordulat 
évének”. 
A tanulók megértik a lecke forrásainak 
segítségével, hogyan alakítják át a kom-
munisták az ország gazdasági és politikai 
rendszerét. Bizonyítjuk a népköztársaság 
államszervezetének bemutatásával, hogy 
egy kommunista diktatúra jött létre.  
A tanulók megismerik az egyházak visz-
szaszorításának politikai és ideológiai 
okait.  

Bemutatjuk a terror intézményeit és 

módszereit. A tanulók a lecke for-

rásainak alapján jellemzik a szemé-

lyi kultuszt. 

A tanulók megértik, hogy a politika 

áthatotta a mindennapokat, felisme-

rik, hogy egy sztálini típusú totális 

diktatúra jött létre.  

A 19. forrás feladatait otthoni fel-

adatnak adhatjuk. 

A téma feldolgozása során film-

részletekkel (pl. Szökés című film, 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

7. forrás (Nézzen utána, hogyan 

folyt az ügyben a „nyomozás”! 

Hány embert ítéltek halálra, s vé-

gül mi lett a sorsuk?) 

 

 

 

Kritikai gondolkodás: 

12. forrás (Gyűjtse össze, hogy a 

koncepciós perek mely jellemvoná-

sait 

ismerhetjük fel a forrásrészletből! 

Tárja fel, milyen gondolatokat, ér-

zéseket válthatott ki a vallatás egy 

meggyőződéses kommunistából? 

Miért volt szükség a koncepciós 

perekre? Hasonlítsa össze ezt a for-

rást a 9. lecke 11. forrásával! Mit 

tudunk meg Rajkról a két forrás-

ból?) 

 

Kommunikáció:  

16., 17. és 18.   forrás (Mutassa be 

a képek és a vers (14. forrás) alap-

ján Rákosi személyi kultuszát! 

Mennyiben volt Magyarországon 

hagyománya a vezér istenítésének? 

N: Mindszenty József, Rákosi 

Mátyás, Rajk László, Kádár 

János 

 

É: 1948 (a Magyar Dolgozók 

Pártjának megalakulása, a nyílt 

kommunista diktatúra kezdete, 

az iskolák államosítása, 1949 

(a kommunista alkotmány, a 

Mindszenty- és a Rajk-per), 

1950 (a szerzetesrendek fel-

oszlatása, a tanácsrendszer lét-

rejötte) 

 

T: Recsk, Hortobágy 

+Pócspetri 
 

ÉK: ok és következmény, törté-

nelmi forrás, tény és bizonyí-

ték, interpretáció, történelmi 

nézőpont, [változás és folya-

matosság] 

 

TK: társadalmi csoport, gazdasági rend-
szer, politika, államforma, köztársaság, 
államszervezet, közigazgatás, szuvereni-
tás, népképviselet, emberi jog, vallás, val-
lásüldözés, egyházüldözés 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Magyarország Története 40. rész - 

A Rákosi-Rendszer) vagy irodalmi 

művek részleteivel (pl. Faludy 

György: Pokolbéli víg napjaim) te-

hetjük szemléletesebbé a korszakot.   

Miért alakította ki a rendszer a sze-

mélyi kultuszt?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás (ismeretek 

alkalmazása):  

19. forrás (Nézze meg a szatirikus 

filmet! Gyűjtse ki a korszak jellem-

zőit!) 

 

Koncentráció: 

Magyar nyelv és irodalom: Illyés 

Gyula: Egy mondat a zsarnokság-

ról. 

Testnevelés és sport: olimpiatörté-

net, magyar részvétel és sikerek a 

korszak olimpiáin. 

15. 11. Rákosi gazdaságpoli-
tikája és felemás levál-
tása 

Előzetes tudás: a kommunista diktatúra 
jellemzői. 
Bemutatjuk a lecke forrásainak a fel-
használásával a sztálini gazdasági modell 
kiépítését Magyarországon. A tanulók a 
9. forrás alapján megnevezik a kollektivi-
zálás céljait. A tanulók megismerik a 
modell-váltás gazdasági, társadalmi és 
politikai következményeit.  Megmagya-
rázzuk, hogy miért esett vissza az élet-
színvonal, a termelés az iparban, a me-
zőgazdaságban.  
A tanulók felismerik, hogy az ország 
ipari-agrár jellegűvé vált, megszűnt az 
ún. torlódó társadalom.  

Kritikai gondolkodás: 

3. forrás (Milyen tendenciák fi-

gyelhetők meg az átalakulási folya-

matokban?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

9. forrás (Milyen ideológiai, társa-

dalmi és gazdasági célok vezették a 

kommunistákat a kollektivizálás 

során?) 

 

Kommunikáció: 

F: osztályharc, ÁVH, kulák, 

szövetkezet, beszolgáltatás, 

iparosítás, kétkeresős család-

modell, <tervutasításos rend-

szer, kollektivizálás> 

+tervhivatal, +békekölcsön, 

+padlássöprés, +Ratkó-kor-

szak 
 

N: Rákosi Mátyás, Nagy Imre 

+Gerő Ernő 
 

É: 1948 (a nyílt kommunista 

diktatúra kezdete). 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

A tanulók megértik Nagy Imre minisz-
terelnöki kinevetésének okait.  

15. forrás (Milyen propagandiszti-

kus elemek fedezhetők fel a ké-

pen?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

17. forrás (Mely politikai irányt 

képviselte a két kommunista ve-

zető? Mit jelentett kettőjük együt-

tes szereplése?) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: a népesedési folyamat 

szakaszai, a gazdasági szerkezet, 

az egyes ágazatok változó szerepé-

nek megértése, a gazdasági szerke-

zet és társadalmi-gazdasági fejlett-

ség összefüggései, a gazdasági és a 

foglalkozási szerkezet kapcsolatá-

nak felismerése, a foglalkozási át-

rétegződés. Magyarország termé-

szeti adottságai.  

+1953 (Sztálin halála) 
 

T: Sztálinváros (Dunaújváros) 
 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, történelmi néző-

pont 
 

TK: társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó 
réteg, népesedés, népességrobbanás, város, 
termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, 
gazdasági kapcsolat, piac, adó 

16. 12. Az „új szakasz” poli-
tikájától a forradalomig 

Előzetes tudás: a kommunista diktatúra 
jellemzői. 
Értékeljük a lecke forrásainak felhaszná-
lásával az „új szakasz” politikáját.  A ta-
nulók a 3. forrás elemzésével azonosít-
ják az ígért változásokat. Megértik, hogy 
mennyiben volt más Nagy Imre politi-
kája. 

Kommunikáció:  

2. forrás (Határozza meg a grafi-

kon alapján a reálbér fogalmát! Fo-

galmazza meg röviden, hogyan ala-

kultak az életkörülmények a bemu-

tatott korszakban! Tárja fel a diag-

ramban ábrázolt folyamatok kö-

zötti kapcsolatokat!) 

F: Petőfi Kör, MEFESZ, 

internálás 

+reálbér, +„új szakasz”, +re-

formkommunisták  
 

N: Rákosi Mátyás, Nagy Imre 

+Gerő Ernő 
 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Bemutatjuk Nagy Imre menesztésének 
okait.  
A 12. forrást feldolgozhatjuk páros vagy 
csoport munkával, majd frontális mó-
don összegezzük a követeléseket. A ta-
nulók felismerik, hogy a szovjet meg-
szállás és a kommunista diktatúra a la-
kosságot szabadságjogaiban korlátozta. 

A téma feldolgozása során film-

részletekkel (pl. Szabadság, szer-

elem) tehetjük szemléletesebbé a 

korszakot.   

 

 

Kritikai gondolkodás: 

3. forrás (Gyűjtse össze, hogy mi-

lyen területeket érint a beszéd! Mi-

ben ígér változást? Mennyiben 

érintik a felvázolt változások a szo-

cialista rendszer alapjait? Vesse 

össze a beszéd és a moszkvai tár-

gyalás tartalmát!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás (ismeretek 

alkalmazása):  

12. forrás (Válassza külön (a sor-

számok feltüntetésével) a politikai 

és a gazdasági követeléseket! 

Gyűjtse ki a demokratikus viszo-

nyok helyreállítását 

célzó követeléseket! Gyűjtse ki a 

nemzeti önállóság, függetlenség 

helyreállítását célzó követelése-

ket!) 

 

É: 1953-55 (Nagy Imre első 

miniszterelnöksége), 1956 (az 

SZKP XX. kongresszusa) 

+1956. július (Rákosi Mátyás 

lemondatása), +1956. október 

6. (Rajk László és társainak te-

metése) 

+1956. október 22. (a BME-n 

a diákság megfogalmazza kö-

veteléseit.) 
 

T: Budapest  
 

ÉK: ok és következmény, törté-

nelmi forrás, interpretáció 

 

TK: társadalom, társadalmi csoport, 
identitás, életmód, nemzet, gazdaság, 
gazdasági rendszer, politika, szuvereni-
tás, népképviselet, diktatúra, emberi jog, 
vallásszabadság 

17-18. 13. Az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 

Az egyik tematikai egység a forradalom 
kitörése, a forradalom kiteljesedése Bu-
dapesten és vidéken; a másik a hatalom 
meghátrálása, a forradalom leverése és a 
forradalmi időszak mindennapjai. 

 

Előzetes tudás: az 1956-os forrada-

lom és szabadságharc kiemelkedő 

Tájékozódás időben és térben: 

5. forrás (Kövesse nyomon az ese-

ményeket a térképen!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

9. forrás (Gyűjtse össze és rend-

szerezze, hogy az új kormány mely 

F: ÁVH, <egypártrendszer, 

pártállam>, intervenció, 

[MSZMP], 

+forradalom, +szabadságharc, 

+Molotov-koktél, +Forradalmi 

Munkás-Paraszt kormány 

 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

személyiségei és céljai. Október 23. 

mint iskolai ünnepély. 

A tanulók megismerik a lecke forrásai-
nak, korabeli felvételek és filmek segítsé-
gével az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc eseménytörténetét.  
Megbeszéljük, miért tekintjük az esemé-
nyeket forradalomnak.  
A tanulók megértik, hogy miért avatkoz-
tak be a szovjet csapatok az esemé-
nyekbe. Megvitatjuk, hogy melyek voltak 
azok a nemzetközi körülmények, melyek 
lehetőséget adtak a szovjet katonai be-
avatkozásra. A tanulók megértik, hogy 
Magyarországnak 1956-ban a rendkívül 
kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az 
erőegyensúlyra épülő politikai viszony-
rendszerben nem volt esélye kiszakadnia 
a szovjet tömbből. 
Értékeljük Nagy Imre és Kádár János 
politikai szerepét.  
A tanulók felismerik az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc máig ható jelentő-
ségét. 

A téma feldolgozása során filmrész-
letekkel (pl. Magyarország Története 
41. rész - 1956: A Forradalom; Ma-
gyarország Története 42. rész - 1956: 
A Szabadságharc) tehetjük szemléle-
tesebbé az eseményeket.   

intézkedéseket (politikai, gazda-

sági, belbiztonsági) kíván tenni! 

Állapítsa meg, hogy milyen össze-

függés van a megígért intézkedé-

sek és az október 23-ai követelések 

között! Tárja fel a beszéd politikai 

hátterét, és magyarázza meg jelen-

tőségét az események folyamatá-

ban!) 

 

Kommunikáció:  

11. forrás (Miért a Molotov-koktél 

vált a tankok elleni harcban a fel-

kelők legfőbb fegyverévé?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

12. forrás (Milyen társadalmi, gaz-

dasági viszonyokat vázolt fel 

Mindszenty a beszédében? Hogyan 

látta az ország kilátásait? Milyen 

„aktuálpolitikai” üzenete volt a be-

szédnek?) 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

18. forrás (Melyek voltak a fő el-

lenállási gócok?) 

 

Koncentráció: 

N: Mindszenty József, Rákosi 

Mátyás, Kádár János, Nagy 

Imre, Maléter Pál, Bibó István 

 

É: 1956 (a szuezi válság), 

1956. október 23. (a forrada-

lom kirobbanása), 1956. októ-

ber 28. (a forradalom győz-

elme), 1956. november 4. 

(szovjet támadás indul Ma-

gyarország ellen) 

 

T: az 1956-os forradalom főbb 

fővárosi helyszínei, Mosonma-

gyaróvár 
 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, történelmi néző-

pont [változás és folyamatos-

ság, jelentőség] 

 

TK: társadalom, identitás, életmód, vá-
ros, nemzet, politika, köztársaság, ál-
lamszervezet, parlamentarizmus, köz-
igazgatás, szuverenitás, népképviselet, de-
mokrácia, diktatúra, emberi jog, állam-
polgári jog, vallásszabadság 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Magyar nyelv és irodalom: Illyés 

Gyula: Egy mondat a zsarnokság-

ról. 

Testnevelés és sport: olimpiatörté-

net, magyar részvétel és sikerek a 

korszak olimpiáin. 

19. Összegezés Gyakorló óra 
A fejezet anyagának áttekintése a tan-
könyvi kérdések és a tanár által összeállí-
tott feladatok alapján. 

Az összegző órát megtarthatjuk a 

Terror Háza Múzeumban tett láto-

gatás keretében is. 

 

Ismeretek alkalmazása: 

Összegezés 1. forrás (Tekintsék át a 
diktatúra kiépítésének menetét! Emeljék 
ki a folyamat általános jellemzőit és a 
magyar sajátosságokat! Tárják fel a ma-
gyar jellemzők okait! Egészítsék ki az 
ábrát újabb szempontokkal!) 
 

 

ÉK: ok és következmény, törté-

nelmi forrás, tény és bizonyí-

ték, interpretáció, történelmi 

nézőpont, [változás és folya-

matosság] 

 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, lesüly-

lyedés, elit réteg, középréteg, 

alsó réteg, népesedés, népes-

ségrobbanás, migráció, élet-

mód, város, nemzet, nemzeti-

ség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazda-
sági rendszer, termelés, erőforrás, gazda-
sági szereplő, gazdasági kapcsolat, gaz-
dasági teljesítmény, kereskedelem, pénz-
gazdálkodás, piac, adó, politika, állam, 
államforma, köztársaság, államszervezet, 
parlamentarizmus, közigazgatás, szuve-
renitás, népképviselet, demokrácia, dik-



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

tatúra, emberi jog, állampolgári jog, val-
lás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallás-
szabadság 

20. Ellenőrző,  
számon kérő óra 

Az óra funkciója: visszajelzés a tanárnak 
és a tanulóknak. 

  

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

III. A KÉT VILÁGRENDSZER VERSENGÉSE, A SZOVJET TÖMB FELBOMLÁSA 

21. 14. Szembenállás, de 
enyhülés 

Előzetes tudás: a kétpólusú világ 

kialakulása, a hidegháborús szem-

benállás.  

Az általános iskolában tanultak 

felidézése: az enyhülés kezdetei.  

A tanulók megértik az enyhülés fogal-
mát és az enyhülési politika okait a for-
rások értelmezésével.  
Megmagyarázzuk a 6. forrás felhasználá-
sával, hogy miért tekintik a helsinki érte-
kezletet az enyhülési folyamat csúcs-
pontjának.  
Bemutatjuk, hogy Brandt „új keleti poli-
tikája” politikája miért lehet része az 
enyhülési folyamatnak. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

3. forrás (Tárja fel a táblázat alap-

ján a fegyverzetfejlesztés irányait, 

hangsúlyait és ezek változását a két 

szuperhatalomnál! Melyik hatalom 

diktálta a versenyt?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

6. forrás (Hogyan képzelik el a bé-

kés egymás mellett élés megvalósí-

tását a dokumentum aláírói? Me-

lyik tárgyaló fél számára lehetett 

különösen fontos az emberi jogok 

és alapvető szabadságjogok egysé-

ges elfogadása? Miért fogadhatta el 

F: fegyverkezési verseny, eny-

hülési politika, ökumené, olaj-

válság 

+atomcsendegyezmény, 

+Brezsnyev-doktrína, +SALT-

1, +olajfegyver, +helyi hábo-

rúk  
 

N: Brezsnyev, Willy Brandt 
 

É: 1962-1965 (a második vati-

káni zsinat), 1964-1973 (a vi-

etnami háború), 1967 (a „hat-

napos háború), 1975 (a hel-

sinki értekezlet) 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

A tanulók megértik, hogy a helyi hábo-
rúk miért hátráltatják az enyhülési folya-
matot, és hogyan függnek össze a világ-
gazdasági folyamatokkal.  

A téma feldolgozása során film-

részletekkel (pl. Szakasz című film) 

szemléletesebbé az események be-

mutatását.   

 
 

ezt a másik fél? Milyen emberi jo-

gok és szabadságjogok megerősíté-

sére került sor? Milyen egyéni és 

kollektív jogokról volt szó?) 

 

Kommunikáció: 

7. forrás (Fogalmazza meg, mi a 

politikai és az erkölcsi jelentősége 

Willy Brandt tiszteletadásának!) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

11. forrás (Magyarázza meg, hogy 

miért kényszerült átalakítani vé-

delmi politikáját a Szovjetunió mi-

után szembekerült Kínával! Milyen 

stratégiát alkalmazott az Amerikai 

Egyesült Államok a Szovjetunióval 

szemben?) 

 

Koncentráció: 

Fizika: az űrkutatás. 

+ 1973 (a jóm kippúri háború), 

+1973-1974 (az első olajvál-

ság) 
 

T: Helsinki, Vietnam, Izrael 
 

ÉK: történelmi idő, ok és követ-

kezmény, történelmi nézőpont 
 

TK: identitás, nemzet,  

gazdaság, gazdasági kapcsolat, kereske-
delem, gazdasági válság, politika, állam, 
szuverenitás, centrum, periféria 

22. 15. A nyugati demok-

ráciák és a szovjet 

tömb az enyhülés évei-

ben 

Előzetes tudás: a szovjet tömb és a 

nyugati integráció legfontosabb jel-

lemzői.  

A 7. forráshoz kapcsolódó feladatot elő-
zetesen adjuk ki.  

Bemutatjuk a lecke forrásainak fel-

használásával a két tömb gazdasági, 

Kommunikáció:  

4. forrás (Miért volt fontos az 

Egyesült Államok számára Kína?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

8. forrás (Mennyiben igazolható 

az exportárak ingadozása alapján a 

F: enyhülési politika, szociális 

piacgazdaság, olajválság, 

<tervutasításos rendszer>, 

hippi mozgalom, prágai tavasz, 

mobiltelefon, [fogyasztói tár-

sadalom] 

+ázsiai kistigrisek, +infláció 

+fogyasztói társadalom 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

politikai viszonyainak és életmód-

jának fő változásait a korszakban. 

A tanulók felismerik a leglényege-

sebb különbségeket a politikai 

rendszer működése, a gazdaság, a 

társadalom és az életmód terén. 

A tanulók megértik az olajválság 

okait, és a két tömb gazdasági éle-

tére gyakorolt hatásait. Megmagya-

rázzuk, hogy a nyugati demokrá-

ciák miért tudták a gazdasági szer-

kezetüket korszerűsíteni, a keleti 

tömb pedig miért nem. 

 A téma feldolgozása során film-

részletekkel (pl. Hair című film) 

szemléletesebbé az események be-

mutatását.   

 

két olajválság? Mennyiben követik 

a cserearányok ezt az ingadozást?) 

 

Kommunikáció: 

9. forrás (Mutassa be kiselőadás 

keretében Neumann János életét, 

munkásságát!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

10. forrás (Mennyiben támasztják 

alá a nyugati fejlett világ adatai a 

jólétről tanultakat? Nézzen utána 

interneten a mai adatoknak! Mi-

lyen jelentős változások figyelhe-

tők meg? A tankönyv első leckéjé-

ben a 7. táblázat is közöl 1950-es 

adatokat néhány nyugati ország 

egy főre jutó nemzeti jövedelmé-

ről. Magyarázza meg, miért külön-

bözhetnek az ottani adatok a mos-

tani táblázat adataitól! Hasonlítsa 

össze a nyugati országok és a szov-

jet blokkba tartozó országok ada-

tait! Milyen következtetések von-

hatók le?) 

 

Koncentráció: 

Informatika: Neumann János és a 

modern számítógépek. Az internet. 

 

N: <De Gaulle>, Willy Brandt, 

Brezsnyev, Kennedy 

+Nixon, +Martin Luther King, 

+Neumann János 
 

É: 1968 (a prágai tavasz, a 

Brezsnyev-doktrína) 

+1978-1980 (a második olaj-

válság) 
 

T: Prága 
 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, [változás és foly-

tonosság] 
 

TK: társadalom, társadalmi csoport, né-
pesedés, népességrobbanás, életmód, 
<emancipáció>, gazdaság, erőforrás, 
gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pi-
acgazdaság, gazdasági válság, politika, 
állam, parlamentarizmus, diktatúra, ál-
lampolgári jog, birodalom, szuverenitás, 
demokrácia 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Földrajz: a hitelfelvétel és az el-

adósodás összefüggéseinek felis-

merése a nemzetgazdaság és a vi-

lággazdaság szintjén; az eladóso-

dás és az adósságválság kialakulá-

sának folyamata, az összefüggések 

feltárása. 

23. 16. Eszmék, kultúra, 

tudomány és életmód 

az 

enyhülés időszakában 

Az általános iskolában tanultak 

felidézése: az életmód változása, a 

populáris kultúra kialakulása és 

terjedése a világban.  

Bemutatjuk a lecke forrásainak felhasz-
nálásával a korszak meghatározó ideoló-
giát. A tanulók megértik a lecke forrásai-
nak elemzésével, az egzisztencializmus 
és az 1968-as diáklázadások kapcsolatát. 
A tanulók a források alapján kiemelik a 
nyugati életmód jellemzőit, és megértik, 
hogy miért az 1960-70-es években kö-
vetkezett be ez az életmódváltás. A ta-
nulók felismerik a leglényegesebb kü-
lönbségeket a két szembenálló tömb tár-
sadalmában és az életmódjában. 
A tanulók ismerik a korszak legjelentő-
sebb tudományos eredményeit, felfede-
zéseit.  

A téma feldolgozható kooperatív 

csoportmunkával (pl. mozaik mód-

szer, szakértő mozaik). 

Ismeretszerzés, tanulás:  

3. és 4. forrás (Határozza meg rö-

viden a forrás (3.) és a jelszavak 

(4.) alapján a lázadó diákok filozó-

fiáját!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

10. forrás (Meddig számítható a 

szovjet elsőbbség az űrversenyben 

a táblázat adatai alapján? Milyen 

különbségek figyelhetők meg a két 

űrhatalom űrkutatással kapcsolatos 

stratégiai terveiben?) 

 

Kommunikáció:  

19. forrás (Emelje ki az emberiség 

számára legfontosabb felfedezése-

ket! Indokolja is meg a választá-

sait!) 

 

Koncentráció: 

F: beat korszak, [xenofóbia], 

hippi mozgalom, diáklázadá-

sok, iszlám fundamentalizmus, 

terrorizmus, PC, aranycsapat 

+maoizmus, +apartheid, +arab 

szocializmus, +zöld pártok, 

+egzisztencializmus 
 

N: Tito, Ceausescu, [Teller 

Ede] 
 

É: 1968 (párizsi diáklázadá-

sok), 1969 (az első Holdra 

szállás) 

+1979 (az „iszlám forradalom” 

Iránban) 
 

T: - 
 

ÉK: ok és következmény, törté-

nelmi források, interpretáció, 

történelmi nézőpont 
 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

A téma feldolgozása során film-

részletekkel (pl. Egy nehéz nap éj-

szakája) tehetjük szemléletesebbé a 

korszakot.   

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

a tömegkommunikáció, a média és 

a mindennapi élet. 

Informatika: a modern számítógé-

pek. Az internet. 

Biológia-egészségtan: a DNS és a 

géntechnológia. 

Fizika: az űrkutatás. 

Ének-zene: a beat és a rock. Szóra-

koztató zenei műfajok. 

TK: identitás, társadalmi mobilitás, élet-
mód, gazdasági tevékenység, termelés, erő-
forrás, gazdasági teljesítmény, piac, poli-
tika, állam, emberi jog, állampolgári jog, 
diktatúra, vallás, vallásüldözés 

24. 17. A „kis hideghá-

ború” és a szovjet 

rendszer 

válsága 

Előzetes tudás: a hidegháborús szemben-
állás. 
Bemutatjuk a lecke forrásainak felhasz-
nálásával „kis hidegháború” okait. A ta-
nulók felismerik, hogy a fordulatot a 
Szovjetunió Afganisztán elleni interven-
ciója jelentette a két szuperhatalom vi-
szonyában, megértik Afganisztán straté-
giai jelentőségét.  

Megbeszéljük a 7. forrás felhaszná-

lásával, hogy az olajárrobbanás ho-

gyan járult hozza a szocialista rend-

szer válságához.  

Megmagyarázzuk a lengyel válság 

okait. 

A tanulók a lecke forrásainak elem-

zése alapján megértik, miért jelent 

fordulatot a fegyverkezési verseny-

ben a „csillagháborús terv”.  

 

Tájékozódás időben és térben: 

3. forrás (Sorolja fel, melyek Af-

ganisztán stratégiai jelentőségének 

legfontosabb elemei a nagyhatal-

mak számára! Jellemezze Afga-

nisztán etnikai összetételét! Mutas-

son rá, hogy milyen politikai vo-

natkozásai lehetnek ennek a hely-

zetnek!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

7. forrás (Hogyan érintette rövid 

és hosszú távon a kőolajárak alaku-

lása a szocialista tábort és a Szov-

jetuniót? Milyen folyamat érzékel-

hető a két szuperhatalom kereske-

delmi kapcsolatában? Indokolja 

megállapításait!) 

 

F: fegyverkezési verseny, har-

madik világ, olajválság, 

Charta’ 77 mozgalom, szolida-

ritás 

+ „kis hidegháború”, neutron-

bomba, + „csillagháborús 

terv”, + olajárrobbanás 
 

N: Thatcher, Reagan, Lech 

Wałęsa 
 

É: - 
+1980 (megalakul a Szolidari-

tás) 
 

T: Gdańsk 

+Afganisztán  
 

ÉK: történelmi idő, ok és követ-

kezmény, tény és bizonyíték 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Ismeretszerzés, tanulás:  

8. és 9. forrás (Rendezze három 

csoportba (politikai, gazdasági, 

szociális) 

a követeléseket! Miért jelentett 

mérföldkövet a szabad szakszerve-

zetek engedélyezése a demokrácia 

kiszélesítésében? Magyarázza meg, 

hogy a követelések mennyiben já-

rultak hozzá a szocialista rendszer 

és eszme válságának nyilvánvalóvá 

válásához!) 

 

Kommunikáció:  

14. forrás (Az ábra és a szöveg-

részlet (13. forrás) alapján ismer-

tesse a „csillagháborús terv” lénye-

gét! Magyarázza meg, hogy milyen 

hatással lett volna a katonai egyen-

súlyra a terv megvalósítása! Mi-

lyen nemzetközi és katonapolitikai 

kockázatokkal járt a terv kitűzése?) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: a hitelfelvétel és az eladósodás 
összefüggéseinek felismerése a nemzet-
gazdaság és a világgazdaság szintjén; az 
eladósodás és az adósságválság kialaku-
lásának folyamata, az összefüggések fel-
tárása. 

 

TK: életmód, termelés, erőforrás, gazda-
sági válság, adó, birodalom, szuverenitás, 
demokrácia, diktatúra 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Fizika: az űrkutatás. 

25-26. 18. A kétpólusú világrend 
megszűnése 

Az egyik tematikai egység Gorbacsov re-
formkísérlete, a köztes-európai szocia-
lista rendszerek válsága és a Köztes-Eu-
rópa felszabadulása; a másik  a Köztes-
Európa a rendszerváltoztatás után, Né-
metország újraegyesítése – a Szovjetunió 
szétesése. 
 
Értékeljük a lecke forrásainak felhaszná-
lásával a gorbacsovi reformkísérletet. 
A tanulók megismerik és megértik a két-
pólusú világrend megszűnéséhez vezető 
tényezőket. Ismertetjük a lecke forrásai-
nak felhasználásával az egyes országok-
ban a kommunista diktatúrák megszűné-
sének módját. 
Tisztázzuk a rendszerváltoztatás fogal-
mát. 
Bemutatjuk a rendszerváltoztatások után 
bekövetkező gazdasági, társadalmi és 
politikai problémákat. A tanulók megér-
tik ezeknek a problémáknak az okait. 
Megbeszéljük, hogyan alakult át Európa 
politikai térképe. Megvitatjuk a Szovjet-
unió megszűnésének tényezőit.  

Kommunikáció: 

3. forrás (Fogalmazza meg, hogy 

minek a megszüntetésére tesz ja-

vaslatot Gorbacsov! Magyarázza 

meg, hogy mivel indokolja a javas-

lat az addigi európai rend megvál-

toztatását!) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

9. forrás (Hogyan viszonyulnak az 

új államhatárok az első világhá-

ború előtti határokhoz? Állítását 

igazolja! Mondjon példát arra, hol 

született nemzetállam, s hol maradt 

meg a 

soknemzetiségű állam az új viszo-

nyok közepette! Mely különbsé-

gekkel összefonódva jelentkeznek 

az etnikai választóvonalak a térség-

ben?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

F: fegyverkezési verseny, eny-

hülési politika  

+peresztrojka, +glásznoszty, 

„bársonyos forradalom”, FÁK, 

+rendszerváltoztatás 
 

N: Ceausescu, Gorbacsov, [Ge-

orge Bush, Borisz Jelcin], Hel-

muth Kohl, Václav Havel, II. 

János Pál 
 

É: 1989 (a kelet-közép-európai 

rendszerváltások, a berlini fal 

lebontása), 1991 (a Szovjet-

unió szétesése, a délszláv vál-

ság és az Öböl-háború kirobba-

nása), [1993 (Csehország és 

Szlovákia szétválása), 1999 (a 

NATO bombázza Szerbiát)] 

+1986 (a csernobili atom-

erőmű-baleset), +1989 (a mál-

tai csúcstalálkozó), +1990 

(Németország újraegyesítése) 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

A tanulók felismerik, hogy megszűnt a 
kétpólusú világrend. 

 

 

12. forrás (Állapítsa meg, hogy 

milyen problémákat hozott a fel-

színre a szocialista tömb felbom-

lása! Milyen választ adott a kihí-

vásra a Bundestag? Milyen korábbi 

NSZK-s kormányzati lépéssel volt 

mindez összhangban? Magyarázza 

meg, miért volt nehéz a döntés! 

Keressen ellenpéldákat a rendszer-

váltás idejéből!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

13. forrás (Milyennek mutatja be 

Jelcin a felbomlás előtti Szovjet-

uniót? Milyennek látja a térséget a 

felbomlás után?) 

 

Földrajz: a hitelfelvétel és az eladósodás 
összefüggéseinek felismerése a nemzet-
gazdaság és a világgazdaság szintjén; az 
eladósodás és az adósságválság kialaku-
lásának folyamata, az összefüggések fel-
tárása. 

 

T: Berlin, NDK, Csernobil, Te-

mesvár, <balti államok> 
 

ÉK: történelmi idő, ok és követ-

kezmény, történelmi források, 

interpretáció, történelmi néző-

pont, [jelentőség] 
 

TK: népességrobbanás, migrá-

ció, életmód, nemzet, nemzeti-

ség, gazdaság, gazdasági tevé-

kenység, gazdasági rendszer, 

gazdasági szereplő, pénzgaz-

dálkodás, gazdasági válság, 

adó, államforma, államszerve-

zet, emberi jog, szuverenitás, 

népképviselet, vallás, vallásül-

dözés 

27. Összegezés Gyakorló óra 
A fejezet anyagának áttekintése a tan-
könyvi kérdések és a tanár által összeállí-
tott feladatok alapján. 

Ismeretek alkalmazása: 

Összegezés (Értékelje a nagy fejezet-
ben tárgyalt eseményeket abból a szem-
pontból, hogy az enyhülést vagy az 
újabb hidegháborús feszültséget növel-
ték-e! Indokolja döntéseit! Idézze fel az 
események kapcsán tanultakat!) 

ÉK: történelmi idő, ok és követ-

kezmény, történelmi források, 

tény és bizonyíték, interpretá-

ció, történelmi nézőpont, [vál-

tozás és folyamatosság, jelen-

tőség] 
 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

 

 

TK: társadalom, társadalmi csoport, 
identitás, társadalmi mobilitás, népese-
dés, népességrobbanás, migráció, életmód, 
<emancipáció>, város, nemzet, nemzeti-
ség, gazdaság, gazdasági tevékenység, 
gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 
gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, 
gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, 
gazdasági válság, adó, politika, állam, 
államforma, államszervezet, parlamenta-
rizmus, emberi jog, állampolgári jog, dik-
tatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 
periféria, népképviselet, demokrácia, dik-
tatúra, vallás, vallásüldözés. 

28. Ellenőrző,  
számon kérő óra 

Az óra funkciója: visszajelzés a tanárnak 
és a tanulóknak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. A KÁDÁR-KORSZAK 

29-30. 19. Megtorlás és konszo-
lidáció 

Az egyik tematikai egység az új kormány 
megalakulása és a megtorlás; a másik a 
restauráció és konszolidáció és a gazda-
sági konszolidáció. 

Kommunikáció: 

5. forrás (Fogalmazza meg a hatá-

rozat alapján, hogy mely okait látta 

F: Magyar Szocialista Mun-

káspárt (MSZMP), disszidens, 

amnesztia, háztáji, besúgó, 

ügynök, <egypártrendszer, 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

 

Előzetes tudás: az 1956-os forrada-

lom és szabadságharc okai, háttere, 

főbb eseményei, jellemzői, szerep-

lői. 

Az általános iskolában tanultak 

felidézése: a megtorlás időszaka.  

A tanulók megismerik a lecke forrásai 
és/vagy filmrészletek segítségével az 
1956-os forradalom és szabadságharcot 
követő kegyetlen megtorlás tényeit, a 
törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéle-
tek jellemzőit. Megvitatjuk miért vált a 
forradalom tabu témává a Kádár-kor-
szak, a tanulók megértik miért értékelték 
ellenforradalomnak a forradalmat. 
Áttekintjük a lecke kronológiájának se-
gítségével a Nagy Imre-per történetét.  
Megbeszéljük, milyen körülményeknek 
volt abban szerepe, hogy Kádárék gyor-
san tudták a hatalmukat konszolidálni. A 
tanulók felismerik, hogy egy oktrojált 
rendszer jött létre.  
A tanulók megismerik a lecke forrásai-
nak felhasználásával a politikai és a gaz-
dasági konszolidáció folyamatát. A tanu-
lók megfogalmazzák, hogy pártállami 
diktatúra jött létre. A tanulók megértik 
az „Aki nincs ellenünk, az velünk van.” 
politika céljait.  
Megvitatjuk miért vált az életszínvonal-
politika a rendszer egyik alappillérévé.  

az „ellenforradalomnak” a párt ve-

zetősége! Vitassák meg, mennyi-

ben helyes és miben hibás ez a 

helyzetértékelés!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

8. forrás (Vegye sorra, hogy a fel-

sorolt „bűnnemek” közül melyek 

kapcsolódhattak közvetlenül 1956-

os tevékenységhez! Mit jelenthet 

az izgatás 

„bűntette”?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

12. forrás (Értelmezze a kulcssza-

vakat: hírszerző, kémelhárító, reak-

ció, elhárító, operatív! Mivel fog-

lalkozhattak a sajtóban gyakran 

emlegetett III/III-as ügynökök?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

15. forrás (Mutassa be, hogy mi-

ként változott meg 1956-ot köve-

tően a magyar mezőgazdaság bir-

tokrendszere és tulajdonviszonyai!) 

Kritikai gondolkodás: 

15. forrás (Magyarázza meg, hogy 

a tulajdonviszonyokban bekövetke-

kollektivizálás, tervutasításos 

gazdasági rendszer> 

+konszolidáció, +KISZ 

 

N: Kádár János, Nagy Imre 

 

É: 1958 (Nagy Imre kivég-

zése), 1963 (részleges amnesz-

tia) 

+1961 (befejeződött a mező-

gazdaság kollektivizálása)   

 

T: Salgótarján 

 

ÉK: ok és következmény, törté-

nelmi forrás, tény és bizonyí-

ték, interpretáció, történelmi 

nézőpont 

 
TK: társadalmi csoport, migráció, élet-
mód, gazdasági rendszer, termelés, gaz-
dasági szereplők, gazdasági teljesítmény, 
politika, szuverenitás, diktatúra, emberi 
jog 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

A téma feldolgozása során film-

részletekkel (pl. A temetetlen ha-

lott) tehetjük szemléletesebbé az 

események bemutatását.   

zett változások mely okokra vezet-

hetők vissza! Tárja fel, hogy mi-

lyen 

közvetlen társadalmi, politikai kö-

vetkezményekkel jártak!) 

 

Kommunikáció:  

18. forrás (Mit fejez ki a Lúdas 

Matyiban megjelent karikatúra? 

Jellemezze a rajz alapján a kor 

életszínvonalát! Figyelje meg a raj-

zon a pártállami propaganda ele-

meit!) 

31. 20. A „legvidámabb 

barakk” kiépülése a 

hatvanas években 

Előzetes tudás: a szovjet tömb jel-

lemzői. 

Az általános iskolában tanultak 

felidézése: élet a „legvidámabb ba-

rakkban”  

A tanulók felismerik a hatalom által 

a társadalomra kényszerített komp-

romisszum jellemzőit és hatásait.  

A tanulók a lecke forrásainak fel-

használásával megértik az új gazda-

sági mechanizmus bevezetésének 

okait, felismerik az eredményeit. 

A tanulók a lecke forrásainak fel-

használásával megismerik a kor-

szak gazdasági és társadalmi válto-

zásait, megértik e változások okait.  

Kritikai gondolkodás: 

4. forrás (Állapítsa meg, mi a köz-

gazdasági indoka a gazdasági re-

formnak! Gyűjtse össze, hogy a re-

form szükségességének milyen po-

litikai indokait fogalmazza meg a 

párthatározat! Milyen „belső tarta-

lékokra” utal a dokumentum? Mely 

területeken kívánja bevezetni a re-

form a vállalatok közötti versenyt? 

Mely indokok miatt került be a 

párthatározatba az általános foglal-

koztatottság fenntartásának igé-

nye?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

F: új gazdasági mechanizmus, 

háztáji, második gazdaság, 

<urbanizáció> 

+extenzív fejlődés, + „legvidá-

mabb barakk” 

 

N: Kádár János 

+Nyers Rezső 

 

É: 1968 (az új gazdasági 

mechanizmus bevezetése)  

 

T: Százhalombatta 

 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

 

 

 

10. forrás (Tekintse át a hatvanas 

évek magyar társadalmának össze-

tételét ábrázoló kördiagramot! A 

sztálini modell szerint „munkás-

osztály és parasztság mint uralkodó 

osztály, valamint a velük szövetsé-

ges értelmiség” létezett. Megfelelt-

e a sztálini modellnek a magyar 

társadalom összetétele? Indokolja 

válaszát!) 

 

Kommunikáció:  

13. forrás (Gyűjtse össze, hogy 

mely iskolatípusokban tanulhattak 

a kor diákjai! Mely iskolatípus 

megjelenése szolgálta leghatéko-

nyabban az iparosítást a tárgyalt 

időszakban? Milyen összefüggések 

vannak a közoktatás szélesedése és 

a művelődési szokások között?) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: a gazdasági szerkezet, az 

egyes ágazatok változó szerepének 

megértése,. A gazdasági és a fog-

lalkozási szerkezet kapcsolatának 

felismerése, a foglalkozási átréteg-

ződés.  

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, [változás és fo-

lyamatosság] 

 
TK: társadalom, társadalmi csoport, 
nemzet, gazdaság, gazdasági rendszer, 
erőforrások, gazdasági szereplők, gazda-
sági teljesítmény, pénzgazdálkodás, ke-
reskedelem, piac, állam, diktatúra, val-
lás, vallásüldözés 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

32. 21. A hanyatlás kezdete a 
hetvenes években 

Előzetes tudás: a szovjet tömb az 

enyhülés éveiben. 

A 10. forrást páros vagy csoport-

munkában dolgozzuk fel, vagy elő-

zetesen, otthoni feladatnak adjuk. 

A tanulók megismerik a reform le-

állításának kül- és belpolitikai 

okait.  

Bemutatjuk a korszak életszínvo-

nal-politikájának az eredményeit, a 

tanulók a karikatúrák alapján meg-

neveznek problémákat.  

A tanulók megismerik a korszak 

külpolitikai sikereit. 

A tanulók megértik a kibontakozó 

gazdasági válság okait. Megvitatjuk 

miért nem voltak sikerek a megszo-

rító intézkedések. A tanulók megér-

tik az eladósodás okait.  

  

Kritikai gondolkodás: 

2. forrás (Mit jelent a második 

gazdaság fogalma? Magyarázza 

meg, mely tényezők játszottak 

döntő szerepet a második gazdaság 

eredményességében! Miként befo-

lyásolta a családi életet a második 

gazdaságban való munka, és ho-

gyan függött össze a társadalom 

romló egészségi állapotával?) 
 

Kommunikáció:  

5., 6. és 7. forrás (Mutassa be, 

hogy milyen problémákat ábrázol a 

három 

korabeli karikatúra (6., 7. és 8. for-

rás)! Mi az összefüggés a problé-

mák között? Sorolja fel a korabeli 

karikatúraábrázolások néhány jel-

lemző vonását! Magyarázza meg, 

hogy miért 

jeleníthette meg a karikatúra a kor 

emberének problémáit, és miként 

járult hozzá a tabunak számító 

megállapítások kimondásához!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

10. forrás (Számolja ki, hogy átlagosan 
hány százalékkal nőttek a nehézipari 

F: lakótelep, televízió, olajvál-

ság, második gazdaság 

 +cserearányromlás, +eladóso-

dási spirál, +megszorító intéz-

kedések 

 

N: - 

 

É: 1968 (a prágai tavasz, a 

Brezsnyev-doktrína), 1971 

(magyar-vatikáni megállapo-

dás, Mindszenty József el-

hagyja Magyarországot), 1978 

(az Egyesült Államok vissza-

adja a Szent Koronát)  

+1974 (leállítják a gazdasági 

reformot), 1973-1974 (az első 

olajválság) 

 

T: - 

 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték 

 

TK: identitás, életmód, város, 

gazdasági tevékenység, erőfor-

rások, gazdasági kapcsolatok, 

gazdasági teljesítmény, pénz-

gazdálkodás, gazdasági válság  



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

termeléshez szükséges anyagok, ener-
giaforrások árai a tárgyalt időszakban! 
Átlagosan hány százalékkal nőttek a 
meghatározó mezőgazdasági termékek 
árai a tárgyalt időszakban? Magyarázza 
meg, hogy e két eredmény miért befo-
lyásolta kedvezőtlenül Magyarország 
gazdasági viszonyait, a behozatal és a ki-
vitel arányát! Határozza meg a táblázat 
alapján a cserearányromlás fogalmát!) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: a hitelfelvétel és az el-

adósodás összefüggéseinek felis-

merése az egyén, a nemzetgazda-

ság és a világgazdaság szintjén; az 

eladósodás és az adósságválság ki-

alakulásának folyamata, az össze-

függések feltárása. 

 

33. 22. Életszínvonal és 

mindennapok. 

A szellemi élet és sport 

Előzetes tudás: eszmék, kultúra, tu-

domány és életmód az enyhülés 

időszakában. 

Az általános iskolában tanultak 

felidézése: élet a „legvidámabb ba-

rakkban”  

Bemutatjuk a lecke forrásainak fel-

használásával az életkörülmények 

jellemzőit. A tanulók megértik az 

életkörülmények javulásának okait. 

Kritikai gondolkodás: 

1. forrás (Mutasson rá, mi volt a 

címlapon levő karikatúra célja! Mi-

lyennek ábrázolja a rajz a korabeli 

falut? Gyűjtse össze a rajzról a fa-

lusi élet régi és új vonásait!) 

 

Kommunikáció:  

7. forrás (Vonjon le következteté-

seket a számadatokból! Hogyan 

tükrözik az adatok az életszínvonal 

F: „három T”, lakótelep, tele-

vízió, beat korszak, Rubik 

kocka 

+gulyáskommunizmus, +abor-

tusz, +öncenzúra 

 

N: - 

+Aczél György 

 

É: 1980 (Farkas Bertalan a vi-

lágűrben) 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Megvitatjuk a korszak demográfiai 

változásait és azok okait.  

Értékeljük a kulturális életben a 

„három T” szerepét.  

Kiemeljük a tudományok, a sport 

és a szórakozás jellemzőit a kor-

szakban. 

A 17. forrás feladatait otthoni 

(házi) feladatnak adjuk. 

 

 

változásait? Mi okozhatta a hetve-

nes évek első felének népességnö-

vekedését, majd második felének 

komoly visszaesését? Tárja fel an-

nak okait, hogy miért a nyolcvanas 

évekre süllyedtek az adatok tartó-

san negatív tartományba!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

16. forrás (Miért mondhatjuk, 

hogy a dal az 1968-as remények el-

vesztéséről szól? Mennyiben lehet 

a Kádár-rendszer kritikája is a szö-

veg? Bizonyítsa a megfelelő szö-

vegelemekkel!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

17. forrás (Gyűjtse össze család-

tagjainak visszaemlékezései alap-

ján, 

hogy milyen új szórakozási formák 

jelennek meg az 1960-as és 1970-

es években! Ha mód van rá, gyűjt-

sön emlékeket (fényképek, eszkö-

zök, zenék stb.), melyek az új szó-

rakozási formákhoz, a szabadidő 

eltöltéséhez kapcsolódnak! Hason-

lítsa össze a korabeli és a jelenlegi 

 

T: - 

 

ÉK: történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, történelmi nézőpont 

 

TK: identitás, társadalmi mo-

bilitás, felemelkedés, népese-

dés, migráció, életmód, város, 

nemzet, politika, diktatúra 

 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

szórakozási lehetőségeket! Mu-

tassa be, hogy a szabadidő eltölté-

sének korabeli szokásai miként él-

nek tovább napjainkban!) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: természetes szaporodás 

és fogyás, a népesedési folyamat 

szakaszai. 

Magyar nyelv és irodalom: Németh 

László, Nagy László, Sütő András, 

Weöres Sándor, Ottlik Géza, Ör-

kény István. 

Testnevelés és sport: olimpiatörté-

net, magyar részvétel és sikerek a 

korszak olimpiáin. 

34. 23. A szocialista rend-

szer válsága a nyolcva-

nas években 

Előzetes tudás: a szovjet rendszer 

válsága. 

Az általános iskolában tanultak 

felidézése: a pártállam csődje.   

A tanulók bemutatják a 3. forrás elemzé-
sével a lakosság bizalomvesztését. Meg-
vitatjuk, hogy milyen társadalmi és gaz-
dasági problémák okozták a bizalom-
vesztést. A tanulók felismerik, hogy a 
korábbi életszínvonal megőrzésére nem 
volt mód. Elemezzük a Kádár-rendszer 
válságának okait és körülményeit.  A ta-
nulók felismerik, hogy a rendszer lénye-
gileg reformálhatatlanná vált. 

Kommunikáció:  

3. és 4. forrás (Milyen összefüggés 

mutatható ki a két adatsor (3. és 4. 

forrás) között? Mutassa be, mely 

tényezők igazolják leginkább a la-

kosság bizalomvesztését! Mit érté-

kelt leginkább a lakosság a nyolc-

vanas évek végi Magyarországon?) 

 

Kommunikáció: 

11. forrás (Gyűjtse össze a szöveg 

tézismondatait, és magyarázza meg 

F: <tervutasítás rendszer>, 

második gazdaság, ellenzéki 

mozgalmak, szamizdat, monori 

találkozó, lakiteleki találkozó, 

[adósságspirál], MDF, SZDSZ, 

FIDESZ, MSZMP 

 

N: Kádár János 

+Csoóri Sándor 

 

É: 1985 (a monori találkozó), 

1987 (a lakiteleki találkozó) 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

A tanulók megismerik a források fel-
használásával az ellenzéki mozgalmakat, 
programjaikat. Megbeszéljük hogyan se-
gítették a kedvező nemzetközi viszo-
nyok a békés rendszerváltoztatást. Ki-
emeljük a máltai csúcs szerepét.  

A tanulók megértik a 11. és a 13. 

forrás elemzésével, hogy Kádár Já-

nos személye és a nevével fémjel-

zett korszak miért osztja meg ma is 

a közvéleményt. 

A tanulók felismerik, hogy a Kádár-kor-
szak Magyarország további történelmére 
is hatást gyakorol. 

azok politikai, társadalmi jelentő-

ségét! Mivel magyarázza a szöveg 

a társadalom elégedetlenségét, a ki-

bontakozó válságjeleket? Miért ne-

vezi a szerző a középút jelképének 

Kádárt? Fogalmazza meg a párt 

„harminc éve bevált” politikájának 

lényegét! Miért vezetne ez a válság 

elmélyüléséhez az írás szerint? Vi-

tassák meg, hogy mennyiben fejez-

ték ki a szerző megállapításai a ko-

rabeli lakosság többségének véle-

ményét! Magyarázza meg a doku-

mentum címválasztását!) 

 

 Ismeretszerzés, tanulás:  

12. forrás (Nézzen utána a bős–

nagymarosi vízlépcső 1970-es éve-

kig visszanyúló történetének! Ké-

szítsen kronológiai táblázatot az 

építkezéssel kapcsolatos esemé-

nyekről! Gyűjtse össze, hogy mi-

lyen környezeti problémákat oko-

zott volna a létesítmény! Mi lett a 

tömegmegmozdulások eredménye? 

Hogyan alakult a vízlépcső törté-

nete a rendszerváltoztatást köve-

tően?) 

+1988 (tüntetés a romániai fa-

lurombolás és a bős-nagyma-

rosi vízlépcső ellen) 

 

T: Monor, Lakitelek, Bős-

Nagymaros 

 

ÉK: történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, interpretáció, törté-

nelmi nézőpont 

 

TK: társadalom, társadalmi 

csoport, lesüllyedés, életmód, 

nemzet,  

gazdasági válság, adó, politika, állam, 
szuverenitás, népképviselet, diktatúra, 
állampolgári jog, <politikai párt> 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

35. 24. A rendszerváltoztatás 
Magyarországon 

A tanulók a lecke forrásainak fel-

használásával megismerik a de-

mokratikus átmenet folyamatát. 

Elemezzük az egyes események 

rendszerváltoztatásban betöltött 

szerepét.  

A tanulók felismerik, hogy 1956 

népfelkelésnek minősítése a rend-

szer legitimációját kérdőjelezte 

meg.  

A tanulók megértik a Nemzeti Ke-

rekasztal szerepét a békés rendszer-

változtatásban és a demokratikus 

intézményrendszer kialakításában.  

A tanulók értelmezik a 7. forrás 

alapján a választási eredményeket.  

A lecke fényképeinek segítéségével 

megnevezik a tanulók a legfonto-

sabb közjogi méltóságokat.  

 

 

Kommunikáció:  

1. forrás (Mivel indokolja Pozsgay 

a népfelkelés kifejezés használatát? 

Miért bizonyult jó taktikának ez a 

megoldás?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

7. forrás (Igazolja az adatok alap-

ján, hogy Magyarországon demok-

ratikus változások történtek! 

Gyűjtse össze, hogy milyen új poli-

tikai erők jelentek meg 1990-ben a 

parlamentben!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

12. forrás (Készítsen a forrás alap-

ján áttekinthető vázlatot a kormány 

programjának alapelveiről! Álla-

pítsa meg, hogy az új kormány mi-

lyen értékeket, történelmi előzmé-

nyeket nevez meg, melyekre tá-

maszkodni kíván!) 

Kritikai gondolkodás: 

12. forrás (Milyen politikai, társa-

dalmi és gazdasági feszültségekkel, 

nehézségekkel kellett az új kor-

mánynak megbirkóznia? Mely ele-

F: pártállam, ellenzéki kerek-

asztal, spontán privatizáció, 

FKgP, KDNP, MSZP, 

többpártrendszer, gyülekezési 

jog, pluralizmus, jogállam, 

nemzeti kerekasztal, sarkalatos 

törvények, Alkotmánybíróság 

+rendszerváltoztatás, +sarka-

latos törvények, +konstruktív 

bizalmatlansági indítvány 

 

N: Kádár János, Nagy Imre, 

Pozsgay Imre, Antall József, 

Göncz Árpád, Sólyom László 

+Németh Miklós, +Grósz Ká-

roly 

 

É: 1989. június 16. (Nagy 

Imre és társainak újrateme-

tése), 1989. október 23. (a har-

madik Magyar Köztársaság ki-

kiáltása), 1989 (társasági és 

egyesülési törvény), 1990 (sza-

bad országgyűlési és önkor-

mányzati választások)  

+1990 (MDF-SZDSZ paktum) 

 

T: - 

 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

mei jelennek meg a szociális biz-

tonság megteremtésének a doku-

mentumban?) 

 

 

ÉK: ok és következmény, törté-

nelmi nézőpont, [jelentőség] 

 
TK: köztársaság, államszervezet, parla-
mentarizmus, közigazgatás, szuvereni-
tás, népképviselet, demokrácia, <politi-
kai párt> 

36. A rendszerváltoztatás a 
korabeli sajtó tükrében 
(forrásfeldolgozó óra) 

Ez egy tanulói munkáltató óra 

lenne, ha a tanár úgy ítéli meg, 

hogy beépíti a tanmenetbe ezt az 

órát. Ha nem tarja szükségesnek, 

akkor ezzel az órával növelheti a 

rendszerző összegzésre fordítható 

óraszámot. 

 Az óra bevezetőjében felelevenít-

jük a 23. 3. forrásának segítségével 

a közvélemény hangulatváltozását.  

A tanulók gyűjthetnének anyagot 

(akár szüleik, nagyszüleik emlékeit 

is), illetve az NTK segédanyaga is 

felhasználható.  A fő témakörök a 

következők lehetnek: Miről írt ak-

koriban a sajtó? Milyen elképzelé-

sekről, reményekről tudósított? Mit 

vártak az emberek a rendszervál-

toztatástól? Milyenek voltak akkor 

a hétköznapok?  

Segédanyag: Rendszerváltás Magyarországon 
1987–1990 (DVD, NTK raktári szám: 
76012/DVD) 

  



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

37. 25. Népesedési viszo-

nyok és társadalmi 

változások a szocia-

lista Magyarországon 

Előzetes tudás: életszínvonal és mindenna-
pok. 
Felelevenítjük a Rákosi-korszak és a Ká-
dár-korszak demográfiai és társadalmi 
viszonyait.  
Elemezzük a lecke 1. és 2. forrásának 
grafikonjait. A tanulók ismertetik a kor-
szak demográfiai változásait, felismerik a 
demográfiai korszakhatárokat. Megvitat-
juk a demográfiai folyamatok gazdasági, 
politikai, társadalmi és szociális okait.  
Vitát rendezünk a népességfogyás okai-
ról.  
Elemezzük a lecke 8. forrásának diag-
ramját. A tanulók ismertetik a korszak 
foglalkozási szerkezetváltozásait, megne-
vezik a fordulópontok idejét. Megvitat-
juk a foglalkozási szerkezet változásának 
gazdasági, politikai, társadalmi és szociá-
lis okait.  
 

Ismeretszerzés, tanulás:  

1. és 2. forrás (Állapítsa meg a di-

agramok (1. és 2.) segítségével, 

hogy mely időszakokban figyel-

hető meg látványos növekedés, il-

letve csökkenés a születési és halá-

lozási mutatókban!) 

Kritikai gondolkodás: 

1. és 2. forrás (Tárja fel a mögöt-

tük rejlő okokat!) 

Kommunikáció:  

1. és 2. forrás (Rendezzenek vitát 

arról, hogy mik lehetnek a több 

mint három évtizede tapasztalható 

népességfogyás okai!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

8. forrás (Állapítsa meg, hogyan 

változott a foglalkoztatás a XX. 

század folyamán! Milyen tendenci-

ákat ismerhetünk fel? Milyen ki-

lengések figyelhetők meg e tenden-

ciákon belül?) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: természetes szaporodás 

és fogyás, a népesedési folyamat 

szakaszai, fiatalodó társadalom, 

F: [fiatalodó és öregedő társa-

dalom, foglalkozási szerkezet] 

+Ratkó-korszak, +gyes, +csa-

ládi pótlék, +társadalmi mobi-

litás, +munkanélküliség 

 

N: Rákosi Mátyás, Kádár Já-

nos 

 

É:  

 

T: Salgótarján, <Budapest> 

 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, történelmi néző-

pont, [változás és folyamatos-

ság] 

 
TK: társadalom, társadalmi csoport, 
identitás, társadalmi mobilitás, felemel-
kedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, 
alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 
migráció, életmód, város,<korfa> gaz-
dasági tevékenység, vallás. 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

öregedő társadalom, aktív és inak-

tív népesség, foglalkozási szerke-

zet. 

38. 26. Nemzetiségek és et-

nikumok Magyaror-

szágon. 

Magyarok a határon túl 

Felelevenítjük a kisebbségvédelem fogal-
mát, a németek kitelepítését és a lakos-
ságcserét.  
Bemutatjuk a lecke forrásainak felhasz-
nálásával a szocialista kisebbségi politi-
kát.  
A tanulók megértik a lecke forrásainak 
segítségével, hogy miért foglal el sajátos 
helyet a cigányság a kisebbségek között. 
Bemutatjuk a kisebbségbe került ma-
gyarság sorsát a Kárpát-medencében. 

A tanulók megfogalmazzák, hogy 

miért nehéz a kisebbségi sorba 

kényszerített magyarság helyzete.  

A 19. forrás segítéségével megbeszéljük 
a nagyvilágban élő magyarság helyzetét.  

Ismeretszerzés, tanulás:  

2. forrás (Állapítsa meg a szocia-

lista kisebbségpolitika főbb voná-

sait! Hasonlítsa össze az elveket a 

gyakorlattal! Miért meghatározó az 

oktatáspolitika a kisebbségek fenn-

maradása szempontjából?) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

4. forrás (Gyűjtse össze, milyen 

nemzetiségek éltek a második vi-

lágháború előtti és utáni Magyaror-

szágon! Mi jellemzi területi elhe-

lyezkedésüket? Fogalmazza meg, 

milyen veszélyekkel jár ez a hely-

zet a nemzetiségekre!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

5. forrás (Sorolja fel, melyek a 

szerző szerint a „néphez” tartozás 

kritériumai! Állapítsa meg, melyik 

összetevő nem alkalmazható a né-

pek többségére! Milyen problémát 

F: [diszkrimináció], falurom-

bolás, jogállam, lakosságcsere, 

kitelepítés 

 

N: Esterházy János, Márton 

Áron, Tőkés László 

 

É: -   

 

T: <Felvidék, Kárpátalja, Er-

dély> 

 

ÉK: ok és következmény, tény 

és bizonyíték, történelmi néző-

pont, [változás és folyamatos-

ság, jelentőség] 

 
TK: identitás, felemelkedés, lesüllyedés, 
népesedés, népességrobbanás, migráció, 
életmód, nemzet, nemzetiség, közigazga-
tás, szuverenitás 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

lát a szerző a cigányság meghatáro-

zásában? Melyek a cigányságra jel-

lemző egyedi vonások? Vesse ösz-

sze Fraser és Fiáth Titanilla megál-

lapításait!) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

19. forrás (Értékelje a kördiagram 

adatait! Vesse össze az európai és a 

tengeren túli adatokat! Mikor és 

milyen területekre 

volt nagyarányú magyar kivándor-

lás? Milyen okok álltak a háttér-

ben?) 

39. Összegezés Gyakorló óra 
A fejezet anyagának áttekintése a tan-
könyvi kérdések és a tanár által összeállí-
tott feladatok alapján. 

Ismeretek alkalmazása: 

Összegezés 4. forrás (Mivel indo-

kolja a történész a korszakhatáro-

kat? Vizsgálja meg, mennyiben 

egyezik a további szakaszolás a 

tankönyvi leckékkel! Milyen ese-

mények, történések jelentik a sza-

kaszhatárokat?) 

 

 

ÉK: ok és következmény, törté-

nelmi forrás, tény és bizonyí-

ték, interpretáció, történelmi 

nézőpont, [változás és folya-

matosság, jelentőség] 

 
TK: társadalom, társadalmi csoport, 
identitás, társadalmi mobilitás, felemel-
kedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, 
alsó réteg, népesedés, <korfa>, népesség-
robbanás, migráció, életmód, város, nem-
zet, nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevé-
kenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrások, gazdasági szereplők, gazda-
sági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

gazdasági válság, kereskedelem, pénzgaz-
dálkodás, piac, adó, politika, állam, ál-
lamforma, köztársaság, államszervezet, 
parlamentarizmus, közigazgatás, szuve-
renitás, népképviselet, demokrácia, dik-
tatúra, emberi jog, állampolgári jog, <po-
litikai párt>, vallás, vallásüldözés, val-
lásszabadság 

40. Ellenőrző,  
számon kérő óra 

Az óra funkciója: visszajelzés a tanárnak 
és a tanulóknak. 

  

V. AZ EGYSÉGESÜLŐ EURÓPA, A GLOBALIZÁCIÓ KITERJEDÉSE 

41-42. 27. Az Európai Unió ki-
alakulása és felépítése 

Az egyik tematikai egység a történelmi 
előzmények, a Közös Piactól az Európai 
Unióig; a másik az Európai Unió szerve-
zeti felépítése, az Unió bővítése és az in-
tézményi reformok. 

 

Előzetes tudás: a hidegháború törté-

nete. 

Az általános iskolában tanultak 

felidézése: az Európai Unió létre-

jötte és működése.  

Felelevenítjük a Marshall-terv gazdasági 
és politikai szerepét a hidegháború törté-
netében. 
A tanulók megértik az integráció kiala-
kulásának körülményeit és motiváló té-
nyezőit, felismerik, hogy az integráció 

Ismeretszerzés, tanulás:  

4. forrás (A gazdasági élet mely 

területein törekszenek szorosabb 

együttműködésre az aláíró orszá-

gok a szerződés szerint? Mely in-

tézkedések vonatkoznak a gazda-

sági növekedés biztosítására? Mi-

lyen szociális jellegű intézkedések-

kel találkozhatunk a dokumentum-

ban?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

6. forrás (Vegye sorra, milyen 

közvetlen és milyen távlati célokat 

tűz ki a szerződés! Ezek közül me-

lyek megvalósulásáról tud, illetve 

melyek 

F: Európai Gazdasági Közös-

ség (Közös Piac), Európai 

Unió, integráció, euró, internet 

+OEEC, +Schuman-terv, 

+Montánunió, +Közös Piac, 

+Európai Unió Tanács, +Euró-

pai Tanács, +Európai Parla-

ment, +Európai Bizottság, 

+Európai Unió Bírósága, 

+konszenzusos és többségi 

döntéshozatal 

 

N: Adenauer, de Gaulle 

 

É: 1957 (a római szerződések), 

1992 (a maastrichti szerződés 

aláírása), 1995 (a schengeni 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

politikai alapja a francia-német megbé-
kélés volt. Bemutatjuk a források segít-
ségével az integráció történetét. A tanu-
lók a kronológia és a lecke térképe alap-
ján megnevezik az alapító országokat, a 
csatlakozó országokat a csatlakozás dá-
tumával együtt.  
A tanulók megértik az Európai Unió fo-
galmát.  
Megvitatjuk az Európai Unió működését 
a 8. forrás elemzésével. A tanulók tudják 
az Európa Tanács és az Európai Tanács 
közötti különbséget.  
Vitát rendezünk az Európai Unió Ta-
nács döntéshozatali módjáról. Megma-
gyarázzuk, hogy a konszenzusos döntés-
hozatalt miért váltotta fel a többségi elv.  
Megvitatjuk az egységesülő Európa elő-
nyeit és hátrányait. A tanulók értelmezik 
a lecke karikatúráját. 
A 13. forráshoz kapcsolódó feladatokat 
otthoni vagy előzetes feladatnak  adhat-
juk. Ha olyan tanteremben vagyunk, 
ahol van internet-hozzáférés, számítógé-
pek vagy más IKT-eszköz (pl. okostele-
fon), akkor a tanórán is utána tudnak 
nézni a tanulók ezeknek a feladatoknak.  
 

várnak még teljesítésre? Milyen 

közös törekvések figyelhetők meg 

a római és a maastrichti szerződés-

ben? Fogalmazza meg a történelmi 

előzmények említésével a két szer-

ződés történelmi jelentőségét!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

8. forrás (Állapítsa meg, milyen 

szerepe van a nemzeti parlamen-

teknek és kormányoknak a döntés-

hozatalban! Mely testületekben 

képviselhetik leginkább a tagorszá-

gok nemzeti érdekeiket? Nevezze 

meg az EU rendszerén belül a vég-

rehajtó, a törvényhozó és a bírói 

hatalmat, és jellemezze ezek egy-

máshoz való viszonyát!) 

Tájékozódás időben és térben: 

9. forrás (Kövesse nyomon a kro-

nológián (143. oldal) és a térképen 

az Európai Unió bővülését! Álla-

pítsa meg, hogy az egyes idősza-

kokban milyen fejlettségű területe-

ket fogott össze az integráció! Fog-

lalja össze, milyen érdekei fűződ-

nek az Európai 

egyezmény életbe lépése), 

2002 (az euró bevezetése), 

2004 (tíz új tagállam csatlako-

zik az EU-hoz, köztük Ma-

gyarország is) 

+1947 (a Marshall-terv), 

+1949 (az Európa Tanács lét-

rejötte), +1951 (az Európai 

Szén és Acélközösség megala-

pítása), +2009 (a lisszaboni 

szerződés életbelépése) 

 

T: az EU tagállamai 

+Strasbourg, +Brüsszel 

 

ÉK: történelmi idő, változás és 

folyamatosság, tény és bizonyí-

ték, történelmi nézőpont, [je-

lentőség] 

 
TK: társadalom, identitás, életmód, 
nemzet, gazdaság, gazdasági rendszer, 
erőforrás, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdál-
kodás, piac, gazdasági válság, adó, cent-
rum, periféria, állam, államforma, állam-
szervezet, parlamentarizmus, közigazga-
tás, önkormányzat szuverenitás, nép-
képviselet, demokrácia, diktatúra 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Uniónak az újabb bővítéshez és 

milyen érvek szólnak a további bő-

vítés ellen!) 

 

Kommunikáció: 

10. forrás (Rendezzenek vitát a 

szavazati arányok igazságosságá-

ról! Különösen az ún. nagy és kis 

országok szavazatszámait és -ará-

nyait vizsgálják meg! Megítélésük 

szerint hazánk melyik kategóriába 

tartozik?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

12. forrás (Mi az összefüggés a 

karikatúra és a megismert források 

között?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

13. forrás (Állapítsa meg, mely or-

szágok pénznemeit jelenítik meg a 

bankjegyek! Fogalmazza meg, mi-

lyen előnyökkel és milyen hátrá-

nyokkal jár az áttérés az új valu-

tára! Nézzen utána, hogy milyen 

feltételeket kell teljesítenie egy or-

szágnak az euró bevezetéséhez!) 

 

Koncentráció: 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Földrajz: az integrációk fejlődési 

szintjei, az EU kialakulása, jellem-

zői, tagállamai. Az együttműködés 

kialakulását és elmélyítését segítő 

tényezők, az Európai Unió mint 

gazdasági erőtér elhelyezése a vi-

lággazdaságban, OECD. 

43. 28. Információs és 

technikai forradalom 

– 

globális világgazdaság 

Az általános iskolában tanultak 

felidézése: a globális világ sajátos-

ságai.  

A tanulók megismerik az információs-
technikai forradalom fő jellemzőit, felis-
merik a gazdasági fejlettséggel való ösz-
szefüggéseit.  
A tanulók megértik, hogy miért változ-
nak a világgazdaság fejlődési centrumte-
rületei.  
Tisztázzuk a globalizáció és regionaliz-
mus fogalmát, bemutatjuk a két folya-
mat sajátos kapcsolatát. 
A tanulók a lecke forrásainak felhaszná-
lásával megismerik a globalizáció fő 
mozgatórugóit. Megvitatjuk a világ fejlő-
désére gyakorolt hatásaikat.  
Összegyűjtjük a lecke forrásainak fel-
használásával a globalizáció előnyeit és 
hátrányait.  

Tájékozódás időben és térben: 

2. és 3. forrás (Tanulmányozza a 

táblázat és térkép adatait! Tükrö-

zik-e a számadatok a földrészek 

közötti fejlettségbeli különbsége-

ket?) 

 

Kommunikáció:  

8. forrás (Tanulmányozza az ada-

tokat! Állapítsa meg, melyik fő te-

vékenység a leggyakoribb a felso-

rolt vállalatok körében! Mi lehet 

ennek az oka? Hogyan alakul a 

foglalkoztatottak száma a fő tevé-

kenységi körökben? Milyen össze-

függések állapíthatók meg e téren? 

Nézzen utána, mely felsorolt multi-

nacionális vállalatoknak vannak 

magyarországi befektetései!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

F: globalizáció, internet, tö-

megkommunikáció, PC, mo-

biltelefon 

+regionalizmus, +nemzetgaz-

daságok, +információs-techno-

lógiai forradalom, + húzóága-

zat, +ázsiai kistigrisek 

 

N: - 

 

É: - 

 

T: <Kína> 

+USA, +Japán, +„kistigrisek” 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, tény és bizonyíték, [jelen-

tőség] 

 
TK: társadalmi migráció, életmód, város, 
gazdasági tevékenység, gazdasági sze-
replő, gazdasági kapcsolat, gazdasági tel-



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

10. forrás (Tanulmányozza az ada-

tokat! Elemezze az egyes országok 

és az egész térség adatainak alaku-

lását önmagukhoz és egymáshoz 

képest is! Hol tapasztalható a leg-

nagyobb százalékos 

növekedés? Hol figyelhető meg 

időleges csökkenés? Vonjon le kö-

vetkeztetéseket belőlük!) 

 

Koncentráció: 
Földrajz: a globális világgazdaság 

napjainkban, a globalizáció értelme-
zése, feltételei, jellemzése, következ-
ményei, a transznacionális vállalatok 

(TNC). 

jesítmény, kereskedelem, pénzgazdálko-
dás, gazdasági válság, centrum, periféria, 
szuverenitás 

44. 29. A fenntarthatóság és 
a globalizáció kérdései 

Előzetes tudás: globális problémák: 

urbanizáció, környezetszennyezés, 

terrorizmus, migráció, klímaválto-

zás. 

A tanulók megértik a globális prob-

lémák kialakulásának körülmé-

nyeit, a fenntartható fejlődés fogal-

mát. 

Megvitatjuk a lecke forrásainak felhasz-
nálásával a legjelentősebb globális prob-
lémákat.  

A tanulók kifejtik véleményüket a 

globalizációval kapcsolatban, érvel-

nek a 28. és 29. lecke forrásainak a 

Kommunikáció:  

1. forrás (Indokolja meg a rajzos 

vázlat alapján, hogy mit jelent a 

fejlődés rendszerszemléletű meg-

közelítése!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

12. forrás (Állapítsa meg, hogy a 

problémakör mely vonásait emeli 

ki a karikatúra! Lehet-e összefüg-

gés a karikatúra által jelzett prob-

léma és a terrorizmus között? Indo-

kolja válaszát!) 
 

F: globalizáció, multikultura-

lizmus, nemzetközi terroriz-

mus, vallási fanatizmus, fo-

gyasztói társadalom, adósság-

spirál, globális felmelegedés, 

ökológiai katasztrófa, fenntart-

hatóság, környezetvédelem, fi-

atalodó és öregedő társada-

lom, migráció, foglalkozási 

szerkezet, diszkrimináció  

+Észak-Dél ellentét, +korfa 

 

N: - 

 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

felhasználásával az álláspontjuk 

mellett. 

A lecke feldolgozható valamilyen ko-
operatív tanulási technikával is, mert a 
tanulók ebben a témában rendelkeznek 
előzetes tudással. 

Tájékozódás időben és térben: 

13. és 14. forrás (Vegye számba, 

mely régiók tartoznak Északhoz és 

melyek Délhez! Vesse össze a tér-

képet a fejlődési centrumok válto-

zását bemutató térképvázlattal 

(13.)! Adjon a térképnek jelmagya-

rázatot!) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

21. forrás (Állapítsa meg, milyen 

jelentősebb változások várhatók a 

kontinensek és a legnépesebb or-

szágok „versenyében”! Vonjon le 

önálló 

következtetéseket Európára vonat-

kozóan! Válassza külön az északi 

és a déli országok helyzetét, és ér-

tékelje egymáshoz képest is!) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: a globális környezeti 

problémák; népesség, népesedés, 

urbanizáció; fejlődő és fejlett or-

szágok gazdaságának jellemzői. 

É: 2001 (terrortámadás az 

Egyesült Államok ellen) 

 

T: Csernobil 

+Észak-Dél elhelyezkedése  

 

ÉK: történelmi idő, változás és 

folyamatosság, történelmi né-

zőpont 

 
TK: társadalmi mobilitás, felemelkedés, 
lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó ré-
teg, népesedés, népességrobbanás, életmód, 
város, nemzet, nemzetiség, termelés, erő-
forrás, pénzgazdálkodás, gazdasági vál-
ság, centrum, periféria, szuverenitás, de-
mokrácia, diktatúra, vallás, vallásüldö-
zés 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

45. 30. Az új világrend és 
gondjai 

Megvitatjuk a lecke forrásainak a segítsé-
gével, hogy miért van nagyobb esélye 
egy többpólusú új világrend kialakulásá-
nak napjainkban.  
A tanulók felismerik, hogy átrendeződ-
tek a világpolitikai erőviszonyok. Megvi-
tatjuk, hogy milyen gazdasági, politikai, 
társadalmi és ideológiai okok állnak a 
változások hátterében.  
Megmagyarázzuk, hogy miért maradt 
szuperhatalom az USA. 
Megvitatjuk a lecke kronológiájának se-
gítségével, hogy beszélhetünk-e egy má-
sodik hidegháborús korszakról napjaink-
ban.  
A tanulók megértik napjaink civilizációs 
ellentéteinek okait és szerepét a világpo-
litikában.  
 

Kommunikáció: 

1. forrás (Vesse egybe az egyes ci-

vilizációkat a nagy világvallások-

kal! Milyen azonosságokat és kü-

lönbségeket tapasztal? Rendezze-

nek vitát arról, hogy mely civilizá-

ciók jelentenek fokozott fenyege-

tést a nyugati világra!) 

 

Kritikai gondolkodás (kommuniká-

ció): 

Amerikai–orosz konfliktushelyzetek 
2000 óta (160. oldal)(Állapítsák meg a 
tényeket mérlegelve, hogy beszélhe-
tünk-e újabb hidegháborús időszakról! 
Rendezzenek vitát a kérdésben! Ehhez 
vizsgálják meg internetes és egyéb for-
rások igénybevételével az események 
hátterét!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

14. forrás (Állapítsa meg a négy 

ország növekedései ütem szerinti 

sorrendjét 1980-ban, 1990-ben, 

2000-ben és 2010-ben! Melyik or-

szág növekedése volt a leginkább 

egyenletes, és melyiknél figyelhe-

tők meg a legnagyobb szélsősé-

gek?) 

 

F: szuperhatalom, globalizá-

ció, multikulturalizmus, nem-

zetközi terrorizmus, vallási fa-

natizmus, migráció, iszlám 

fundamentalizmus 

+al-Kaida, +ISIS, +posztkom-

munista 

 

N: Bill Clinton, Tony Blair, 

George W. Bush. 

+Putyin 

 

É: 2001 (terrortámadás az 

Egyesült Államok ellen) 

+1991 (az első öbölháború), 

+2011 (az „arab tavasz”) 

 

T: <Kína> 

+USA, +Oroszország, +Japán 

 

ÉK: történelmi idő, változás és 

folyamatosság, tény és bizonyí-

ték, történelmi nézőpont, [je-

lentőség] 

 
TK: identitás, társadalmi mobilitás, fel-
emelkedés, lesüllyedés, népesedés, népes-
ségrobbanás, életmód, nemzet, nemzeti-
ség, gazdasági rendszer, erőforrás, gazda-
sági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Tájékozódás időben és térben: 

15. forrás (Vesse egybe a lecke 

elején lévő, kultúrákat ábrázoló tér-

képpel (1. forrás)! Az iszlám térség 

mekkora részét érintették az arab 

tavasz eseményei?) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: A világvallások elterje-

désének, a vallás kulturális és a tár-

sadalmi-gazdasági folyamatokban 

betöltött szerepük. A gazdasági fej-

lettség összehasonlítására alkalmas 

mutatók értelmezése, a területi kü-

lönbségeinek példái: a centrum és 

periféria térségek jellemzői, kap-

csolatrendszerük sajátos vonásai. 

pénzgazdálkodás, gazdasági válság, cent-
rum, periféria, politika, állam, szuvereni-
tás, demokrácia, diktatúra, vallás, val-
lásüldözés 

46. 31. Napjaink média ál-

tal befolyásolt világa 

és a tömegkultúra 

A tanulók felismerik a lecke forrásainak 
felhasználásával az információs társada-
lom jellemzőit.  
A tanulók értékelik az internet szerepét 
a mindennapokban, példát mondanak az 
előnyeire és a hátrányaira is.  
Értelmezzük a posztmodern fogalmát, 
megnevezzük a posztmodern művészet 
jelentős képviselőit és alkotásait.  
A tanulók megértik, mit jelent a kultúrá-
ban, kulturális szokásokban és az élet-
módban az amerikanizálódás. 
A lecke feldolgozható valamilyen ko-
operatív tanulási technikával is, mert a 

Kommunikáció:  

4. forrás (Ítélje meg a médiabiro-

dalmak szerepét a modern társadal-

mak szempontjából! Miért fontos 

számukra a sokoldalúság? Tájéko-

zódjon a Bertelsmann magyaror-

szági érdekeltségeiről! Derítse fel, 

hogy az amerikai médiacégeknek 

milyen hazai érdekeltségei van-

nak!) 

 

F: globalizáció, multikultura-

lizmus, fogyasztói társadalom, 

internet, tömegkommunikáció 

+információs társadalom, 

+mediatizált társadalom, 

+posztmodern, + „kulturális 

imperializmus” 

 

N: - 

 

É: 2001 (terrortámadás az 

Egyesült Államok ellen) 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

tanulók ebben a témában rendelkeznek 
előzetes tudással. 

Kritikai gondolkodás (kommuniká-

ció): 

15. forrás (Elemezze a szöveg szó-

képeit, hasonlatait! Értékelje a szo-

ciológus Hankiss Elemér reklámvi-

lágról alkotott álláspontját! Fejtse 

ki, mennyiben találkozik az ön vé-

leményével, vagy miben különbö-

zik attól! Rendezzenek vitát a rek-

lámok világáról!) 

 

Koncentráció: 

Informatika: az információs társa-

dalom. 
Földrajz: a globalizáció mindennapi 
életünkre gyakorolt hatásának be-

mutatása.  

 

T: - 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, tény és bizonyíték, törté-

nelmi nézőpont 

 
TK: identitás, életmód, politika, állam, 
szuverenitás, demokrácia, diktatúra, val-
lás 

47. Összegezés Gyakorló óra 
A fejezet anyagának áttekintése a tan-
könyvi kérdések és a tanár által összeállí-
tott feladatok alapján. 

Ismeretek alkalmazása: 

Összegezés 1. forrás (Sorolja fel, 

mely térségekre osztható a világ 

vallási szempontból! Fogalmazza 

meg, mi a jelentősége a nemzet-

közi politikában a vallási hovatar-

tozásnak! Keressen erre konkrét 

példákat napjaink híreiből!) 

 

 

ÉK: történelmi idő, változás és 

folyamatosság, tény és bizonyí-

ték, történelmi nézőpont 

 

TK: Társadalom, társadalmi 

csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás, felemelkedés, lesüly-

lyedés, elit réteg, középréteg, 

alsó réteg, népesedés, népes-

ségrobbanás, migráció, élet-

mód, város, nemzet, nemzeti-

ség, 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazda-
sági rendszer, termelés, erőforrás, gazda-
sági szereplő, gazdasági kapcsolat, gaz-
dasági teljesítmény, kereskedelem, pénz-
gazdálkodás, piac, gazdasági válság, 
adó, centrum, periféria, politika, állam, 
államforma, államszervezet, parlamenta-
rizmus, közigazgatás, önkormányzat, 
szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 
diktatúra, vallás, vallásüldözés 

48. Ellenőrző,  
számon kérő óra 

Az óra funkciója: visszajelzés a tanárnak 
és a tanulóknak. 

  

VI. A DEMOKRATIKUS VISZONYOK MEGTEREMTÉSE ÉS KIÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON 

49. 32. A demokratikus rend-
szer kiépítése 

Előzetes tudás: a magyar rendszerváltozta-
tás fordulópontjai és főszereplői. 
Felelevenítjük a rendszerváltoztatás fo-
galmát. A tanulók megértik a békés 
rendszerváltoztatás jelentőségét, politi-
kai és gazdasági következményeit.  
A tanulók megismerik a lecke forrásai-
nak segítségével a rendszerváltoztatást 
követő gazdasági-társadalmi és politikai 
problémákat. Megmagyarázzuk a lecke 
forrásainak felhasználásával a problémák 
okait, és politikai következményeit.  
A tanulók a 15. forrás feladatának meg-
oldásával értékelik az Antall-kormány 
működését.  
A 8. forráshoz kapcsolódó feladatot ott-
honi (házi) feladatnak adjuk. Ha olyan 

Kritikai gondolkodás: 

2. forrás (Magyarázza meg, mely 

tényezők miatt állt a magyar átala-

kítási 

folyamat a nemzetközi gazdasági-

pénzügyi körök érdeklődésének 

homlokterében! Gyűjtse össze, 

hogy melyek a program meghatá-

rozó alapelvei! Határozza meg, mi-

lyen gazdaságfilozófiai elvre épül-

nek a javaslatok!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

F: jogállam, mobilitás,   

+rendszerváltoztatás, +De-

mokratikus Charta, MIÉP 

 

N: Antall József 

 

É: 1990 (szabad országgyűlési 

és önkormányzati választások) 

+1990-1993 (az Antall-kor-

mány időszaka) 

 

T: - 

 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

tanteremben vagyunk, ahol van internet-
hozzáférés, számítógépek vagy más 
IKT-eszköz (pl. okostelefon), akkor a 
tanórán is utána tudnak nézni a tanulók 
ezeknek a feladatoknak.  
 
 
 

8. forrás (Keressen olyan kiadvá-

nyokat, internetes írásokat, ame-

lyek a pártállami rendszerben elkö-

vetett bűnöket dolgozzák fel!) 

 

Kommunikáció: 

15. forrás (Készítsen a táblázat 

felhasználásával 8-10 soros össze-

foglalót az Antall-kormány moz-

gásteréről, a különböző nehézsé-

gekről, problémákról!) 

 

Koncentráció:  

Földrajz: a hitelfelvétel és az el-

adósodás összefüggéseinek felis-

merése az egyén, a nemzetgazda-

ság és a világgazdaság szintjén; az 

eladósodás és az adósságválság ki-

alakulásának folyamata, az össze-

függések feltárása.  

ÉK: történelmi idő, változás és 

folyamatosság, történelmi né-

zőpont 

 

TK: társadalmi csoport, gaz-

dasági rendszer, gazdasági 

szereplő, gazdasági teljesít-

mény, pénzgazdálkodás, gaz-

dasági válság,  parlamentariz-

mus, közigazgatás, önkor-

mányzat, demokrácia, vallásül-

dözés 

50. 33. Az új magyar demok-
rácia működése 

A tanulók a lecke 1. forrásának segítség-
ével bemutatják, hogy mit jelent a parla-
menti váltógazdálkodás és a koalíciós 
kormányzás. 
Bemutatjuk az egyes kormányzati ciklu-
sok gazdasági és politikai jellemzőit.  
A tanulók megismerik a rendszerváltoz-
tatás után kialakult hatalmi rendszert. 
Összehasonlítják a rendszerváltoztatás 

Kommunikáció:  

8. forrás (Mely két problémát kell 

megoldania Bokros Lajos szerint a 

gazdaságpolitikának? Készítsen 

táblázatot, amelyben feltünteti a ja-

vasolt intézkedések előnyeit, hátrá-

nyait, illetve azt, hogy mely társa-

dalmi réteget érintenek kedvezően, 

és melyeket kedvezőtlenül!) 

F: MDF, SZDSZ, FIDESZ, 

FKgP, KDNP, MSZP, 

többpártrendszer, pluralizmus, 

jogállam, Alkotmánybíróság 

+Bokros-csomag 

 

N: Horn Gyula, Orbán Viktor, 

Mádl Ferenc, Medgyessy Péter 

 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

előtti időszak politikai rendszerével, bi-
zonyítják, hogy egy parlamentáris köz-
társaság jött létre. 
 
 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

13. forrás (Keressen lakóhelyén 

olyan létesítményt, emlékművet, 

amelynek építése a 1100. évfordu-

lójához köthető!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

15. forrás (Állapítsa meg, hogy 

milyen új hitelezési forma megin-

dításáról tudósít a diagram! Ma-

gyarázza meg ennek rövid távú 

előnyeit és hosszú távú kockáza-

tait!) 

 

 

É: 1996 (a magyar honfoglalás 

millecentenáriuma), 1999 (Ma-

gyarország a NATO tagjává 

válik), 2000 (a magyar állam-

alapítás millenniuma), 2004 

Magyarország csatlakozása az 

Európai Unióhoz). 

+1994-1998 (a Horn-kormány 

időszaka), +1998-2002 (az 

első Orbán-kormány idő-

szaka), +2002-2004 (a Med-

gyessy-kormány időszaka) 

 

T: - 

 

ÉK: tények és bizonyítékok, 

történelmi nézőpont 

 

TK: társadalom, felemelkedés, 

lesüllyedés, gazdasági teljesít-

mény, gazdasági válság, adó, 

politika, államforma, állam-

szervezet, parlamentarizmus, 

népképviselet, demokrácia 

51. 34. A piacgazdaság ki-

építése – magánosítás, 

kárpótlás 

Felelevenítjük a szociális piacgazdaság 
jellemzőit, megbeszéljük, hogy az An-
tall-kormánynak milyen gazdasági ténye-
zők miatt nem sikerült kiépítenie. 

Kritikai gondolkodás: 

7. forrás (Magyarázza meg, mi az 

összefüggés a privatizáció és a kár-

pótlás között!) 

 

F: szociális piacgazdaság, 

spontán privatizáció, privatizá-

ció, kárpótlás, internet, PC 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

A tanulók a lecke forrásainak felhaszná-
lásával megismerik a gazdasági rendszer-
változás folyamatát. Tisztázzuk a privati-
záció, reprivatizáció és kárpótlás fogal-
mait.  
A tanulók megfogalmazzák, hogy a terv-
utasításos gazdasági rendszert a piacgaz-
daság váltotta fel, megnevezik a két gaz-
dasági rendszer közötti legfontosabb kü-
lönbségeket. 
Megbeszéljük a lecke forrásainak fel-
használásával a gazdasági eredményeket 
és a problémákat. 
A 17. és 23. forrásokhoz kapcsolódó fel-
adatokat otthoni (házi) feladatnak adhat-
juk. Ha olyan tanteremben vagyunk, 
ahol van internet-hozzáférés, számítógé-
pek vagy más IKT-eszköz (pl. okostele-
fon), akkor a tanórán is utána tudnak 
nézni a tanulók ezeknek a feladatoknak.  
 

Kommunikáció:  

11. forrás (Vonjon le rövid követ-

keztetést a GDP alakulásáról, ösz-

szefüggésben az állami vállalatok-

kal! Magyarázza meg, miért a né-

metországi és az egyesült államok-

beli gazdasági társaságok voltak a 

legnagyobb külföldi befektetők!) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

17. forrás (Készítsen a füzetébe 

olyan térképet, amelyben feltünteti 

a hazánkban letelepedett autógyá-

rak helyszíneit az ott gyártott autó-

márkákkal együtt!) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

23. forrás (Nézzen utána, hogyan 

alakult a fenti vállalatok sorsa a 

privatizációt követően!) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: GDP, GNI, piacgazda-

ság, területi fejlettségi különbség, 

K+F, működőtőke, adósságválság. 

A gazdasági rendszerváltás követ-

kezményeinek bemutatása. 

+korrupció, reprivatizáció, 

+kárpótlási jegy, +államadós-

ság, +infláció 

 

N: Antall József, Horn Gyula, 

Orbán Viktor, Medgyessy Pé-

ter 

 

É: - 

+1997 (a vatikáni megállapo-

dás) 

 

T: - 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, tények és bizonyítékok, 

történelmi nézőpont, [jelentő-

ség] 

 
TK: gazdaság, gazdasági tevékenység, 
gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 
gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, 
gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, adó 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

52. 35. A társadalmi viszo-
nyok alakulása 

Előzetes tudás: népesedési viszo-

nyok és társadalmi változások a 

szocialista Magyarországon. 

A tanulók megismerik a lecke forrásai-
nak felhasználásával a társadalmi viszo-
nyok rendszerváltoztatással összefüggő 
változásait. Megbeszéljük a változások 
okait.  A tanulók pozitív és negatív pél-
dákat mondanak a lecke forrásainak fel-
használásával a társadalmi viszonyok át-
alakulására.  
A tanulók megértik, hogy a rendszervál-
toztatásnak nyertesei és vesztesei egy-
aránt voltak, nem mindig a társadalmi 
igazságosságnak megfelelően.  
A 12. forráshoz kapcsolódó feladatot 
otthoni (házi) feladatnak adjuk.  
A téma feldolgozható kooperatív cso-
portmunkával (pl. mozaik módszer, 
szakértő mozaik) is. 

Kritikai gondolkodás: 

1. forrás (Tárja fel, hogy mely té-

nyezők játszanak szerepet az élve-

születések és a halálozási adatok 

alakulásában! Rangsorolja ezeket 

fontosságuk szerint!) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

7. forrás (Gyűjtse össze, hogy 

mely régiókban legmagasabb a 

munkanélküliek aránya, és nézzen 

utána, hogy ezekben milyen nehéz-

ségei vannak a munkavállalásnak!) 

 

Kommunikáció:  

12. forrás (Készítsen rövid ismer-

tetést az ábrán feltüntetett rétegek 

jövedelem-, lakás- és életviszonya-

iról!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

19. forrás (Fogalmazza meg, hogy 

a rendszerváltoztatás utáni időszak 

mely problémájára utal a karika-

túra!) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: természetes szaporodás és fo-
gyás, a népesedési folyamat szakaszai, 

F: foglalkozási szerkezet, mun-

kanélküliség, öregedő társada-

lom 

+posztindusztriális társadalom, 

+inaktív népesség, +nyugdíj-

korhatás 

 

N: - 

 

É: - 

 

T: - 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, tények és bizonyítékok 

 
TK: társadalom, társadalmi csoport, 
identitás, társadalmi mobilitás, felemel-
kedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, 
alsó réteg, népesedés, migráció, életmód, 
város, piac, gazdasági válság, vallás, 
<korfa> 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

fiatalodó társadalom, öregedő társada-
lom, aktív és inaktív népesség, foglalko-
zási szerkezet, területi fejlettségi kü-
lönbség. Napjaink jellemző társadalmi 
folyamatok. A társadalmi-, gazdasági 
fejlődés és fejlettség területi különbsé-
geinek bemutatása. 

53. 36. Külpolitika, hazánk a 
Kárpát-medencében 

Feleleveníthetjük a kétpólusú világ-

rend megszűnésének legjelentősebb 

eseményeit.  

Megbeszéljük, hogy miért változott 

meg a rendszerváltoztatással és a 

kétpólusú világrend megszűnésével 

Magyarország külpolitikai helyzete. 

A tanulók felismerik, hogy hazánk 

a szovjet csapatok kivonulása után 

nyerte vissza a teljes függetlensé-

gét.  

A tanulók a lecke 3. forrásának ér-

telmezése alapján megfogalmazzák 

hazánk külpolitikájának új irányát, 

megértik ennek az irányváltásnak 

az okait. 

Értékeljük a visegrádi négyek szö-

vetségét.  

A tanulók megértik, hogy milyen 

körülmények hatására változott ha-

zánk szomszédsági politikája, meg-

ismerik a legjelentősebb eredmé-

nyeit ennek a politikának.  

Kritikai gondolkodás: 

3. forrás (Mely két pillérre építi a 

Magyar Köztársaság biztonságát a 

határozat? Bizonyítsa érvekkel, 

hogy Magyarország számára miért 

előnyösebb az euroatlanti térséghez 

tartozni, mint egykor a szovjet tér-

séghez volt!) 

 

Kommunikáció:  

11. forrás (Röviden foglalja össze, 

hogy mely kérdésekben fordult a 

két fél a Hágai Bírósághoz! Nézzen 

utána, hogy a feltett kérdésekre mi-

lyen ítélet született! Melyik fél szá-

mára volt kedvezőbb az ítélet?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

12. forrás (Sorolja fel, mivel indo-

kolja a törvény szükségességét a 

dokumentum bevezetője! Gyűjtse 

össze azokat a rendelkezéseket, 

amelyek segítették a határon túli 

F: migráció, Európai Unió, in-

tegráció, népszavazás, autonó-

mia, kettős állampolgárság 

+visegrádi négyek 

 

N: Orbán Viktor, Medgyessy 

Péter 

 

É: 1991 (a szovjet csapatok ki-

vonása Magyarországról), 

1999 (Magyarország a NATO 

tagjává válik), 2004 Magyar-

ország csatlakozása az Euró-

pai Unióhoz) 

+1991 (társulási szerződés az 

Európai Közösséggel) 

 

T:  

 

ÉK: történelmi idő, változás és 

folyamatosság, történelmi né-

zőpont, [jelentőség] 

 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

 magyarság önazonosságának meg-

őrzését és kapcsolatrendszerének 

bővítését! Gondolja végig, miért 

okozott a szomszédos országok po-

litikai vezetőiben ellenérzést a jog-

szabály!) 

 

 

Koncentráció: 

Földrajz: Hazánk Európai Unióban 

betöltött szerepének megismerése. 

TK: identitás, nemzet, nemzetiség, cent-
rum, periféria, politika, állam, közigaz-
gatás, önkormányzat, szuverenitás 

54. 37. Magyarország 

nemzetiségei és a hatá-

ron túli magyarok 

1990 után 

Előzetes tudás: nemzetiségek és et-

nikumok Magyarországon. Magya-

rok a határon túl. 

Megbeszéljük a lecke 2. forrásának 

felhasználásával, hogyan változott 

a magyarországi nemzetiségek 

helyzete a rendszerváltoztatást kö-

vetően.  

Bemutatjuk a lecke forrásainak fel-

használásával a magyarországi ci-

gányság problémáit, megvitatjuk e 

problémák okait.  

A tanulók megismerik, hogyan vál-

tozott a határon túli magyarság 

helyzete a szocialista tömb megszű-

nése óta. Bemutatjuk, hogy a ma-

gyarországi politika milyen módon 

Ismeretszerzés, tanulás:  

3. forrás (Fogalmazza meg, mit je-

lent a közvetett, és mit a közvetlen 

módon létrejövő helyi kisebbségi 

önkormányzat! 

Miben különböznek a jogaik és a 

feladataik? Mi határozza meg a ki-

sebbségi önkormányzati testületek 

létszámát?) 

 

Kommunikáció:  

4. forrás (Hasonlítsa össze a térké-

pet 

a munkanélküliek arányát megyén-

ként mutató térképpel (35. lecke, 7. 

forrás)! Mit árul el az összehasonlí-

tás a romák helyzetéről?) 

 

F: diszkrimináció, szegregáció, 

kirekesztés, integráció, népsza-

vazás, ombudsman, autonó-

mia, magyar igazolvány, kettős 

állampolgárság 

 

N: Tőkés László, Orbán Viktor 

 

É:  

 

T: a határon túli magyarlakta 

területek 

 

ÉK: változás és folyamatos-

ság, tények és bizonyítékok, 

történelmi nézőpont, [jelentő-

ség] 

 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

támogatta a határon túli magyaro-

kat.  

Tájékozódás időben és térben: 

11. forrás (Készítse el a térkép 

alapján egy lehetséges székelyföldi 

autonóm terület alaprajzát! Gyűjt-

sön adatokat, hogy milyen termé-

kek biztosíthatnák e terület gazda-

sági alapjait!) 

TK: identitás, társadalmi mobilitás, né-
pesedés, népességrobbanás, migráció, élet-
mód, nemzet, nemzetiség, állam, köz-
igazgatás, önkormányzat, szuverenitás 

55. 38. Oktatás, kultúra, mű-
velődés 

A tanulók megismerik a lecke forrásai-
nak felhasználásával az oktatás, a kul-
túra, a művelődés, a sport és a szabadidő 
területén bekövetkező változásokat.  
A tanulók megértik a sajtó és a média je-
lentőségét a modern korban. A tanulók 
a lecke 10. forrásának elemzésével meg-
fogalmazzák, hogy miért nevezik a sajtót 
a negyedik hatalmi ágnak. Megvitatjuk 
ezt az álláspontot.  
A 14. forrásokhoz kapcsolódó feladato-
kat előzetesen adjuk ki, majd a tanórán 
beszéljük meg. 
A téma feldolgozható kooperatív cso-
portmunkával (pl. mozaik módszer, 
szakértő mozaik) is. 

Kritikai gondolkodás: 

10. forrás (Miért nevezik a sajtót 

negyedik hatalmi ágnak? Mi adja a 

sajtó munkatársainak legitimitását? 

Mit szorgalmaz a dolgozatban a 

kormánypárti politikus? Értelmez-

zék és értékelje az objektív tájé-

koztatás érdekében javasolt intéz-

kedéseket! Vitassák meg azt a 

megállapítást, hogy „a sajtónak 

mindig ellenzékinek kell lenni”!) 

 

Kommunikáció:  

14. forrás (Válasszon ki egy bel-

politikai és egy kultúrával kapcso-

latos aktuális eseményt! Hallgassa 

meg, illetve nézze meg, hogyan 

számolnak be a kiválasztott esemé-

nyekről a képen látható rádió- és 

televíziócsatornák! A hírműsor 

mely részén kerülnek említésre, 

F: szegregáció, integráció, 

pluralizmus, tömegkommuni-

káció 

+bolognai rendszer, +médiahá-

ború 

 

N: - 

+Kertész Imre, +Márai Sándor 

 

É: 1996 (a magyar honfogla-

lás millecentenáriuma) 

+2002 (megnyílt az új Nemzeti 

Színház) 

  

T:  

 

ÉK: történelmi idő, változás és 

folyamatosság, történelmi né-

zőpont, [jelentőség] 

 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

milyen időterjedelemben, kíséri-e 

élő tudósítás 

a hírt? Milyen következtetések 

vonhatók le az összehasonlítás-

ból?) 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

17. forrás (Készítsen táblázatot, 

amelyben feltünteti, hogy mikor, 

hol, milyen úszásnemben nyert 

olimpiai, illetve világbajnokságot 

Egerszegi Krisztina! Mit gondol, 

mely tényezők állhatnak a kiemel-

kedően sikeres sportpályafutás mö-

gött? Soroljon fel még kiemelkedő 

eredményeket elérő sportolókat!) 

 

Koncentráció: 

Magyar nyelv és irodalom: Kertész 

Imre: Sorstalanság. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

a tömegkommunikáció, a média és 

a mindennapi élet. 

TK: identitás, társadalmi mo-

bilitás, felemelkedés, lesüllye-

dés, életmód, nemzet, állam, 

vallás 

56. Összegezés Gyakorló óra 
A fejezet anyagának áttekintése a tan-
könyvi kérdések és a tanár által összeállí-
tott feladatok alapján. 

Ismeretek alkalmazása: 

Összegezés 4. és 5. forrás (Hason-

lítsa össze (a 4-es és az 5-ös ábra 

felhasználásával) a rendszerváltoz-

tatás előtti és utáni viszonyokat! 

ÉK: történelmi idő, változás és 

folyamatosság, tények és bizo-

nyítékok, történelmi nézőpont, 

[jelentőség] 

 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Készítsen néhány mondatos össze-

foglalót vagy képes posztert az 

alábbi szempontok alapján: 

– államforma; 

– az államhatalom működése (pl. 

hatalommegosztás, választási rend-

szer); 

– jogok és kötelességek viszony-

rendszere; 

– a tanácsi és az önkormányzati 

rendszer felépítése, működése; 

– a gazdaság húzóágazatai, megha-

tározó vállalatok, cégek, termékek; 

– népesedési viszonyok, társadalmi 

struktúra; 

– egészségügyi, oktatási és szociá-

lis viszonyok.) 

TK: társadalom, társadalmi csoport, 
identitás, társadalmi mobilitás, felemel-
kedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, 
alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 
<korfa>, migráció, életmód, város, nem-
zet, nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevé-
kenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági 
kapcsolat, gazdasági teljesítmény, keres-
kedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazda-
sági válság, adó, centrum, periféria, poli-
tika, állam, államforma, államszervezet, 
parlamentarizmus, közigazgatás, önkor-
mányzat, szuverenitás, népképviselet, de-
mokrácia, diktatúra, vallás, vallásüldö-
zés 

57. Ellenőrző,  
számon kérő óra 

Az óra funkciója: visszajelzés a tanárnak 
és a tanulóknak. 

  

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

VII. TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

58. 39. Társadalmi sokszínű-
ség 

Előzetes tudás: holokauszt. 
A tanulók megismerik a lecke forrásai-
nak felhasználásával az identitás fogal-
mát, és az egyénre és a társadalomra gya-
korolt hatásait. 

Kommunikáció:  

1. forrás (Mit kívánnak a tud-

tunkra adni a fenti jelzések haszná-

F: kisebbség, többség, identi-

tás, hátrányos helyzet, állam-

polgári jog, globalizáció 

  
K: család, társadalom, szocializáció 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Összehasonlítjuk a családtípusokat, 
megvitatjuk, hogy milyen okok játszot-
tak szerepet a család intézményének az 
átalakulásában.  

A tanulók ismereteik alapján példát 

mondanak hátrányos helyzetű társa-

dalmi csoportokra.  

Megvitatjuk a lecke forrásainak 

alapján a nemek közötti bérkülönb-

ség okait.  

A tanulók megértik a fogyatékkal 

élők hátrányos helyzetének okait. 

Megvitatjuk az integrált oktatás 

szerepét a hátrányok leküzdésében.  

 

lói? Melyikre mondaná, hogy vala-

milyen identitást, önazonosságot 

fejez ki? Milyet?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

11. forrás (Mutassa be a grafikon 

alapján a változások irányát és 

azok különbségeit a XIX. század 

végén, a XX. század második felé-

ben, illetve a XX-XXI. század for-

dulóján! Magyarázza meg, mi lehet 

az összefüggés a modernizáció, 

azon belül például a női munkavál-

lalás és a társadalombiztosítás el-

terjedése, illetve a házasságok ará-

nyának csökkenése között!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

16. forrás (Milyen csoportjai van-

nak a fogyatékkal élőknek? Melyik 

csoportnak milyen fejlesztésekkel, 

intézkedésekkel lehetne segíteni 

abban, hogy esélyeik javuljanak a 

mindennapokban?) 

 

Koncentráció: 

Etika: a kapcsolatok világa (az 

egyén, a közösség, a család). 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

59. 40. A szegénység Előzetes tudás: Észak-Dél ellentét, a sze-
génység ördögi köre, szociális piacgazda-
ság, a rendszerváltozás társadalmi követ-
kezményei. 
A tanulók megértik a lecke forrásai alap-
ján a szegénység fogalmi meghatározásá-
nak a különbségeit.  

Megvitatjuk a lecke forrásai és a 

szegénység ördögi köre ábrája se-

gítségével, hogy miért nehéz a sze-

génység leküzdése.  

A tanulók felismerik a társadalmi 

felelősségvállalás elvi szükségessé-

gét, megismernek néhány gyakor-

lati módját a civil társadalom és az 

állam felelősségvállalásnak a lecke 

forrásainak a 

segítségével.  

 

Tájékozódás időben és térben: 

1. és 3. forrás (Vesse össze az afri-

kai és a dél-ázsiai adatokat az 1. 

táblázattal! Értelmezze a látszóla-

gos ellentmondást! Miért különö-

sen látványosak a kelet-ázsiai ered-

mények?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

15. forrás (Kik, milyen alapon 

kapják az egyes juttatásokat? Me-

lyik, miért tekinthető az állami 

esélyteremtés valamely formájá-

nak? Figyelembe véve a jóléti ki-

adások egymáshoz viszonyított 

arányát, mennyiben segítik a jutta-

tások kifejezetten a szegényeket?) 

 

Kritikai gondolkodás:  

29. lecke 15. forrás (153. oldal) 

(Elemezze, miért nehéz kitörni a 

szegénység „ördögi köreiből”! Fe-

dezze fel, mely pontoknál lehetsé-

ges a kitörés!) 

 

Koncentráció: 

Etika: a kapcsolatok világa (szoli-

daritás, kölcsönös segítség, a társa-

dalmi igazságosság kérdése). 

F: helyi társadalom, civil tár-

sadalom, érdekképviselet, ér-

dekegyeztetés, hátrányos hely-

zet, felelősségvállalás, szolida-

ritás, önkéntesség  

+szegény, +létminimum, HDI 
 
K: társadalom, állam, politika, intéz-
mény 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Földrajz: a gazdasági szerkezet és 

társadalmi-gazdasági fejlettség 

összefüggései. 

60. 41. Előítélet és diszkrimi-
náció 

Előzetes tudás: a bűnbakképzés folyamata, 
a magyarországi cigányság története. 
Megbeszéljük a lecke forrásainak alapján 
a diszkrimináció és a szegregáció fogal-
mát és társadalmi következményeit.  

Bemutatjuk az előítélet és a rassziz-

mus jellemzőit a hazai cigányság 

történetéből kiemelt példákkal. 

Megvitatjuk a lecke forrásainak fel-

használásával a pozitív diszkrimi-

náció szerepét a hátrányos megkü-

lönbözetés leküzdésében.   

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

2. forrás (Mutassa be az ábra se-

gítségével a racionális diszkriminá-

ció 

ördögi körét! A mai Amerikában 

vagy Magyarországon kik tekinthe-

tők „lila munkásnak”, és miért?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

10. forrás (A karikatúrán Wekerle 

Sándor miniszterelnök fenyíti meg 

a csak a szájukat jártató ellenzéki 

képviselőket, a következő felszólí-

tással: „Munkára, szolgálatra! 

Vége a czigány dicsőségnek!” Mi a 

jelentősége annak, hogy a minisz-

terelnököt csendőrként, az ellenzé-

kieket pedig cigányként ábrázolta a 

rajzoló?) 

 

Kommunikáció:  

16. forrás (Mi a karikatúra csatta-

nója? Milyen szempontból fontos, 

F: diszkrimináció, szegregá-

ció, szubkultúra, kortárscso-

port, kisebbség, többség, ér-

dekképviselet, érdekegyeztetés, 

identitás, hátrányos helyzet, fe-

lelősségvállalás, szolidaritás 

+előítélet, +rasszizmus, +pozitív 
diszkrimináció 
 
K: család, társadalom, szocializáció, 
kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

és milyen szempontból problémás 

azt kiemelni, hogy Obama elnök 

fekete?) 

 

Koncentráció: 

Etika: a kapcsolatok világa (több-

ség és kisebbség), korunk erkölcsi 

kihívásai (Az intolerancia, a gyűlö-

let, a kirekesztés, a rasszizmus 

mint erkölcsi dilemma.). 

61. 42. A demokrácia Előzetes tudás: az athéni demokrácia, az 
Emberi és polgári jogok nyilatkozata, az 
angol alkotmányos monarchia és az 
Egyesült Államok politikai rendszere, 
választási rendszerek. 

A tanulók megismerik a lecke for-

rásainak felhasználásával az emberi 

jogok fogalmát és generációit. For-

ráselemzéssel azonosítják Az Em-

beri jogok egyetemes nyilatkozatá-

nak emberi jogait, és az emberi jo-

gok generációit. 

Megbeszéljük a modern demokráciák 
jellemzőit a lecke 7. forrásának értelme-
zésével. A tanulók ismereteik felhaszná-
lásával, példákkal támasztják alá érvelé-
süket. Összehasonlítjuk a demokrácia 
két alaptípusát. 
A tanulók megismerik a demokratikus 
politikai rendszerek kormányformáit. A 

Ismeretszerzés, tanulás:  

1. forrás (Fogalmazza meg az első 

és a második generációs emberi jo-

gok közti legfőbb különbségeket! 

Miért különböznek ezektől alapve-

tően az ún. harmadik generációs 

jogok?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

2. és 3. forrás (Az emberi jogok 

melyik csoportját rögzíti a szöveg?  

Kritikai gondolkodás: 

2. és 3. forrás (Gondolja végig, 

milyen intézményeket kell működ-

tetnie az államnak, hogy biztosít-

hassa a szövegben megfogalmazott 

emberi jogokat!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

F: politikai intézményrend-

szer, választás, választási rend-

szer, országgyűlés, politikai 

részvétel, közvetett demokrá-

cia, közvetlen demokrácia, párt 

+negatív és pozitív jogok, +bal- és 
jobboldal 
 
K: emberi jog, állam, állampolgár, poli-
tika, intézmény 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

tanulók felismerik, hogy a modern de-
mokráciák alapja az általános, titkos vá-
lasztójog. 
Összehasonlítjuk a lecke 9. forrásának 
alapján a többségi és arányos választási 
rendszert. 
Értékeljük a pártok szerepét a modern 
politikai rendszerekben. 
 
 
 

7. forrás (Magyarázza meg a de-

mokrácia tartóoszlopainak jelentő-

ségét! Érvelését alátámaszthatja 

konkrét példákkal is!) 

 

Kommunikáció: 

9. forrás (Vitassák meg, melyik rend-
szer milyen előnyökkel és milyen hátrá-
nyokkal jár! Mennyiben küszöböli ki a 
hátrányokat és ötvözi az előnyöket a ve-
gyes rendszer?) 

 

Koncentráció: 

Etika: törvény és lelkiismeret (Az 

erkölcsi gondolkodás fejlődése. 

Szokás, hagyomány, törvény. Az 

egyén választása.). 

62. 43. Nemzet és állam Előzetes tudás: nacionalizmus jellegzetes-
ségei, az Európai Unió kialakulása és fel-
építése. 
Tisztázzuk a nemzet fogalmát a lecke 1. 
és 2. forrásának, a nemzetállam fogalmát 
a lecke 8. forrásának felhasználásával. 

A tanulók a lecke 11. forrásának se-

gítségével a nemzetközi szerveze-

tek típusait.  

A tanulók megismerik magyaror-

szági és az uniós politikai rendszer 

legfőbb elemeit.  

Kritikai gondolkodás: 

1. forrás (Mit értünk nemzet alatt? 

Milyen politikai és milyen kulturá-

lis jellemzők kötik össze egy nem-

zet tagjait? Melyik hangsúlyos az 

amerikai, és melyik a cseroki nem-

zet esetén? Hogy kapcsolódik egy-

máshoz a két nemzet?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

11. forrás (Csoportosítsa a szervezete-
ket célkitűzéseik, illetve területi hatókö-
rük alapján!) 

F: <nacionalizmus, népszuve-

renitás>, ENSZ, Európai Unió, 

integráció, állampolgári jog, 

állampolgári kötelesség, unió  

+nemzet, +nemzetállam, +integrá-
ció 
+Európai Tanács, +Európai Unió Ta-
nácsa, +Európai Bizottság 
 
K: szuverenitás, állam, állampolgár, po-
litika, intézmény 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Értékeljük a demokráciák műkö-

dése szempontjából az állampolgári 

jogokat és kötelességeket. 

 
 

 

Kommunikáció:  

13. forrás (Csoportosítsa a magyar 

állampolgárság megszerzésének 

feltételeit! Kiknek és miért nyújt 

kedvezményt a (2) bekezdés? Kik-

nek és miért nyújt kedvezményt a 

(3) bekezdés?) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: az Európai Unió kialaku-

lása és működésének jellemzői. A 

legfontosabb nemzetközi integrá-

ciók jellemzése (Nemzetközi Valu-

taalap (IMF), Világbank, WTO, 

OECD.) 

Etika: a kapcsolatok világa (egyén és 
közösség, állampolgárság és nemzeti ér-
zés, részvétel a közéletben.) 

63. 44. A mai magyar de-
mokrácia 

Előzetes tudás: az új magyar demokrácia 
működése. 
A tanulók megismerik a lecke forrásai-
nak felhasználásával a ma magyar politi-
kai rendszert.   
Bizonyítjuk a rendszer működését be-
mutatva, hogy hazánk parlamentáris 
köztársaság és képviseleti demokrácia.  
A tanulók a 2. forrás alapján indokolják, 
hogy az új Alaptörvény alkotmány.  
A tanulók tudják, hogy az egyes intéz-
mények és közjogi méltóságok melyik 

Kritikai gondolkodás: 

2. forrás (Indokolja meg a táblázat 

segítségével, miért az Alaptörvény 

a legmagasabb szintű jogszabály!) 

 

Tájékozódás időben (és térben): 

 7. forrás (Mely minisztériumok bizo-
nyultak állandónak, és melyek változtak 
gyakran? Mi lehet ennek az oka?) 
 

Ismeretszerzés, tanulás:  

F: politikai intézményrendszer, 

választási rendszer, ország-

gyűlés, helyhatóság, politikai 

részvétel, közvetett demokrá-

cia, önkormányzat, párt, parla-

menti küszöb, állampolgári jo-

gok biztosa, Állami Számve-

vőszék, jogállam, Alkotmány-

bíróság 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

hatalmi ághoz tartoznak, ismerik felada-
tukat és működésüket.  
 

9. forrás (Figyelje meg, melyik te-

lepüléstípuson hány szavazata van 

egy-egy választópolgárnak! Mi le-

het a különbség, ha megyei jogú 

városban, vagy más tízezernél több 

lakosú településen él valaki? Miért 

csak a kistelepüléseken alkalmaz-

zák az egyéni listás rendszert?) 

 

Koncentráció: 

Etika: a kapcsolatok világa (jogok 

és kötelességek, részvétel a köz-

életben.) 

+Alaptörvény, államtitkárok, 
+ügyészség, +polgármester, 
+jegyző, +köztársasági elnök, Kú-
ria, +alapvető jogok biztosa 
 
K: állam, állampolgár, politika, intéz-
mény 

64. Összegezés Gyakorló óra 
A fejezet anyagának áttekintése a tan-
könyvi kérdések és a tanár által összeállí-
tott feladatok alapján. 

Ismeretek alkalmazása: 

Összegezés 2. forrás (Mutassa be az 
ábrák segítségével, hogyan alakul ki új 
többségi vélemény, mikor, milyen alter-
natívák léteznek! Miért nagyon fontos, 
hogy a kiinduló helyzetben is legyen ki-
sebbségi vélemény?) 

K: család, társadalom, szocia-

lizáció, kultúra, etnikum, nem-

zet, nemzetiség, szuverenitás, 

emberi jog, állam, állampol-

gár, politika, intézmény 

 

65. Ellenőrző,  
számon kérő óra 

Az óra funkciója: visszajelzés a tanárnak 
és a tanulóknak. 

  

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

VIII. A GAZDASÁG, A PÉNZ ÉS A MUNKA VILÁGA 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

66. 45. A piac Előzetes tudás: a szabad verseny és a mo-
nopóliumok kora, a túltermelési válság, 
keynesi elmélet. 
A tanulók a lecke forrásainak felhaszná-
lásával megértik a piacgazdaság működé-
sét.  A lecke 7. forrásának elemzésével 
megbeszéljük az egyensúlyi ár fogalmát 
és létrejöttét a piaci viszonyok között. 
Megvitatjuk, miért nem létezik a való-
ságban tökéletes verseny. 
Felelevenítjük a monopóliumok fogal-
mát és kialakulásának körülményeit. A 
tanulók megértik a monopóliumok ki-
alakulásának gazdasági okait. 

Kritikai gondolkodás: 

1. forrás (Vajon a keynesi elmélet 

(11. évfolyamos tankönyv, 191. ol-

dal) mely elemeit kritizálta Fried-

man? Valószínűleg milyen más 

gazdasági elképzelésekkel szem-

ben lépett fel? Milyen társadalmi 

hasznát látja a szabad piacnak?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

5. forrás (Csoportosítsa a szabad 

piac feltételeit aszerint, hogy 

azokra vállalkozóként, befektető-

ként vagy munkavállalóként lehet 

szüksége!) 

 

Kommunikáció:  

12. forrás (A monopolhelyzetben 

lévő autógyár 5 db autót gyártana 

(barnára színezett sor). Miért pont 

ennyit? Ha két versengő gyár lé-

tezne, akkor az egyik 3, a másik 4 

darabot gyártana (szürkére színe-

zett mezők). Mekkora lenne ebben 

az esetben az eladási ár? Miért? 

Mekkora a két vállalat profitja? 

Miért ennyi? Miért 3 és 4 darabot 

gyártanának? Mi a fogyasztók 

szempontjából a jelentősége 

F: <szabad verseny, monopó-

lium> 

+egyensúlyi ár, +tökéletes verseny, 
+oligopólium 
 
K: piacgazdaság, állam, gazdaság, piac 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

annak, hogy van-e verseny?) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 13. forrás (Magyarázza meg, mi-

ért alakulhat ki monopólium a 

vasút esetében! Keressen még ha-

sonló példákat!) 

67. 46. A vállalkozások Előzetes tudás: a tőzsde működése. 
A tanulók megértik az ábra alapján a 
gazdasági körforgást, a vállalkozások 
szerepét a folyamatban. 
Összehasonlítjuk az 5. forrás segítségé-
vel a vállalkozásokat. 
Megbeszéljük, hogy egy vállalkozás mi-
kor működik hatékonyan. 
A tanulók megértik a lecke forrásainak 
segítségével az árdiszkrimináció szerepét 
a versengő piacon. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

1. forrás (Milyen közvetlen kapcsolat 
van a vállalkozások és a háztartások kö-
zött? Milyen közvetett kapcsolatban áll-
nak a bankokon vagy az államon ke-
resztül? Miben különböznek az ábrán 
piros, illetve zöld nyilakkal jelölt kap-
csolatok?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

5. forrás (Miért különbözőek a 

vállalkozási formák alapításának 

feltételei? Mi az összefüggés a 

törzstőke nagysága és a tőkebevo-

nás módja között a kft. és az rt. 

esetében?) 

 

Kommunikáció: 

7. forrás (Keressen konkrét példá-

kat az egyes költségtípusokra egy 

induló, vagy egy, az ismeretségi 

körében található kisvállalkozás 

esetében!) 

F: vállalkozás, rt, kft, kkt, bt, 

adó, egyéni vállalkozás, szö-

vetkezet, korlátlan felelősség, 

korlátolt felelősség, egyetem-

leges felelősség, tőzsde, érték-

papír 

+profit, +tőke, +árdiszkrimináció,  
 
K: piacgazdaság, állam, gazdaság, piac, 
pénz 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

 

Kritikai gondolkodás:  

11. forrás (Miért olcsóbb az elővé-

telben vett, és miért drágább a 

helyben vett jegy? Miért aránytalan 

a hetibérlet és a napijegy egymás-

hoz viszonyított ára?) 

68. 47. A pénzpiac Előzetes tudás: a tőzsde működése, a ban-
kok működésével kapcsolatos gazdaság-
földrajzi ismeretek és a pénzkezeléssel 
kapcsolatos személyes tapasztalatok. 
A tanulók a lecke 1. forrásának segítség-
ével megértik a pénzpiac működését.  
Megbeszéljük, hogy miért a tőzsdét te-
kintjük a pénzpiac legalapvetőbb formá-
jának.  
A tanulók megértik a lecke forrásának 
felhasználásával a kétszintű bankrend-
szer működését. Összehasonlítják a ke-
reskedelmi bankok és a központi bank 
funkcióit. 
Megmagyarázzuk a pénz létrejöttét és 
funkcióit. 

Kritikai gondolkodás: 

1. forrás (Miben különbözik a 

pénzügyi közvetítők tevékenysége 

a befektetési bankokétól és a bró-

kercégekétől? Elsősorban kik for-

dulnak hozzájuk, és kik a bankok-

hoz, biztosítókhoz és nyugdíjala-

pokhoz?) 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

5. forrás (Mit ért a törvény pénz-

ügyi közvetítőrendszer alatt? Ho-

gyan tudja a jegybank ösztönözni, 

illetve visszafogni 

a hitelezést?) 
 

Tájékozódás időben és térben: 

 6. forrás (Milyen történelmi események 
állnak a bankrendszer kétszeri átalakí-
tása hátterében? Miért csak 1924-ben 
került sor az MNB megalapítására?) 

 

Kommunikáció:  

F: pénzpiac, monetáris poli-

tika, jegybank, bankrendszer, 

kereskedelemi bank, megtaka-

rítás, forrás, tőzsde, biztosító 

társaság, lízingtársaságok, 

pénzügyi közvetítő rendszer, 

euró 

+kötvény, +BÉT, +konvertibilis 
 
K: állam, gazdaság, piac, pénz 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

10. forrás (Hogyan befolyásolják a 

forint árfolyamát a következő ese-

mények? a) Növekszik az export, 

és a magyar kereskedőcégek az 

árukért kapott eurót forintra vált-

ják. b) Növekszik az import, és a 

kereskedőcégek eurót vesznek áru-

beszerzésre. c) Magyar befektetők 

külföldi értékpapírokat vesznek, és 

ehhez forintot váltanak euróra. d) 

Egyre több a külföldi befektető, aki 

forintot vesz euróért, hogy hazai 

értékpapírokat vásárolhasson.) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: a modern pénzügyi köz-

vetítőrendszer a világgazdaságban, 

pénzügyi piacok, nemzetközi tőke-

áramlás). 

Etika: a felelősség új dimenziói a 

globalizáció korában. 

69. 48. Az állam gazdasági 
szerepe 

Előzetes tudás: a népesedési és a társa-
dalmi viszonyok a mai Magyarországon. 
A tanulók megismerik az állam gazdaság 
működéséhez kapcsolódó feladatait.  
A tanulók a lecke forrásainak a felhasz-
nálásával megértik a nyugdíjrendszer 
működést, megismerik az állam szerepét 
a rendszer működtetésében. Megbeszél-

Ismeretszerzés, tanulás:  

3. forrás (Nézzen utána, mivel 

foglalkoznak a fenti intézmények, 

hogyan biztosítják a stabil gazda-

sági környezetet! Keressen to-

vábbi, hasonló feladatú állami in-

tézményeket!) 

 

F: költségvetés, adó, járulék, 

juttatások, társadalombiztosí-

tás, nyugdíjjárulék, öregedő 

társadalom  

+közjavak, +tőkefedezet, +Nyug-
díjbiztosítása Alap, +Egészségbiz-
tosítási Alap, +újraelosztás 
 
K: állam, gazdaság, piac, pénz 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

jük, hogy hosszabb távon milyen problé-
mák jelentkeznek a nyugdíjrendszerben, 
és milyen okokra vezethetőek ezek visz-
sza. 
A tanulók megmagyarázzák, hogy az 
egészségbiztosítás miért kockázatközös-
ség. 
A 3. forráshoz kapcsolódó feladatokat 
otthoni (házi) feladatnak adjuk. Ha 
olyan tanteremben vagyunk, ahol van in-
ternet-hozzáférés, számítógépek vagy 
más IKT-eszköz (pl. okostelefon), akkor 
a tanórán is utána tudnak nézni a tanu-
lók ezeknek a feladatoknak.  
 

Kommunikáció: 

 8. forrás (A könnyebb számolás 

kedvéért tételezzük fel, hogy az 

emberek munkaképes korukban 

évente ugyanannyit keresnek, és 

egész életükben évente ugyanany-

nyit fogyasztanak. Mekkora a fo-

gyasztásuk és a keresetük aránya? 

Keresetük mekkora részét kell(ene) 

megtakarítaniuk, hogy egész éle-

tükre gondoskodjanak magukról? 

Rendszeres megtakarítás esetén mi 

könnyítheti ezt a terhet?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

12. forrás (Hogyan segíthetett 

volna az 1997-es nyugdíjreform az 

elöregedő társadalom problémáin? 

A magyar társadalom nem eléggé 

tudatos a takarékoskodás és a 

nyugdíj kérdésében. 

Hogyan segíthetett volna ezen a 

nyugdíjreform? Ha ilyen komoly 

előnyei lettek volna, miért nem tér-

tek át teljesen 

a tőkefedezeti rendszerre?) 

 

Koncentráció: 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Földrajz: a nemzetgazdaságok át-
alakuló szerepének megértése, az ál-
lam piacgazdaságban betöltött sze-

repének megismerése. 

70. 49. Az államháztartás és 
a monetáris politika 

Előzetes tudás: a népesedési és a társa-
dalmi viszonyok a mai Magyarországon. 
A tanulók megismerik a lecke forrásai-
nak felhasználásával az államháztartás 
működését és alrendszereit.  
Tisztázzuk az adó és a járulék fogalmát. 
Megbeszéljük a tanulók ismereteinek és 
a 3. forrásnak felhasználásával a legfon-
tosabb adó és járulék fajtákat.   
A tanulók megértik az állampapírok ki-
bocsátásának szerepét az államháztartás-
ban.  
Megfogalmazzuk a monetáris politika lé-
nyegét.   
A tanulók megértik a 14. forrás alapján 
az infláció okait. Megbeszéljük a gazda-
sági-pénzügyi rendszerre gyakorolt hatá-
sait. 

Ismeretszerzés, tanulás:  

1. forrás (Milyen okai lehetnek a 

négy alrendszer elkülönítésének? 

Miért lehet megtévesztő az elkülö-

nítés?) 

 

Kritikai gondolkodás: 

5. forrás (A szegények szinte 

egész jövedelmüket fogyasztásra 

költik, 

míg a gazdagok képesek megtaka-

rításra. Miért nevezik az áfát a 

„szegények adójának”? A gyógy-

szerek áfája 5%, 

az alapvető élelmiszereké 18%. Mi lehet 
az állam célja a kedvezményes áfakul-
csokkal? Mi az állam célja a magas jöve-
déki adóval?) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

13. forrás (Hasonlítsa össze a két 

grafikont (12. és 13.)! Nőtt vagy 

csökkent a magyar államadósság 

az utóbbi másfél évtizedben? Mi 

szólhat a hitelfelvétel mellett? Me-

F: költségvetés, adó, járulék, 

személyi jövedelemadó, áfa, 

juttatások, társadalombiztosí-

tás, nyugdíjjárulék, költségve-

tési intézmény, költségvetési 

egyenleg, deficit 

+államháztartás, +újraelosztás + jö-
vedéki adó, +államadósság, +ál-
lampapírok, +infláció,  
 
K: állam, gazdaság, piac, pénz 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

lyik időszakokban vett fel a ma-

gyar állam főleg külföldi, és mikor 

inkább belföldi 

hitelt?) 

 

Kommunikáció:  

14. forrás (Magyarázza meg, miért 

szokás az inflációnak két okát el-

különíteni, és keresleti, illetve költ-

séginflációnak nevezni! Magya-

rázza meg, miért nem különíthető 

el gyakran mégsem az infláció két 

oka!) 

 

Koncentráció: 

Földrajz: az infláció kialakulásá-

ban szerepet játszó tényezők bemu-

tatása, az infláció következményei-

nek mérlegelése.  
A hitelfelvétel és az eladósodás ösz-

szefüggései, az eladósodás és az 
adósságválság kialakulásának folya-

mata, az összefüggések feltárása.  

Magyar nyelv és irodalom: ismer-

kedés az olyan, végrehajtásra 

szánt, aktusszerű szövegekkel, 

mint a számla és az adóbevallás. 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

71. 50. A munkaerőpiac Előzetes tudás: a népesedési és a társa-
dalmi viszonyok a mai Magyarországon. 
A tanulók a lecke forrásainak felhaszná-
lásával megértik a munkaerőpiac műkö-
dését. Megmagyarázzuk a bérpolarizáció 
okait.  
Megvitatjuk, hogy a szakszervezetek és a 
szakmai kamarák, milyen eszközökkel 
tudják korlátozni a munkaerőpiac sza-
badságát. 
A tanulók felismerik a munkanélküliség 
okait. Megmagyarázzuk, hogy a munka-
nélküliség miért a piacgazdaság velejá-
rója. 
 

Ismeretszerzés, tanulás:  

7. forrás (Mit biztosít a munka tör-

vénykönyvének 271. paragrafusa? 

Miért van erre szükség? Fogal-

mazza meg, mit jelent a kollektív 

szerződés!) 

 

Kommunikáció: 

 10. forrás (Ezt a gondolatmenetet 

nevezik Polányi-paradoxonnak. Ér-

telmezze a paradoxont a bérpolari-

záció esetére!) 

 

Kritikai gondolkodás: 

17. forrás (Miért van fordított ösz-

szefüggés a két adat között? Mind-

két irányú hatás lehetséges!) 

F: állás, szerződés, biztosítás, 

munkaerőpiac, munkavállaló, 

foglalkoztatás, munkanélküli-

ség, munkanélküli ellátás, ál-

láskeresési támogatás 

+szakszervezetek,+sztrájk, +kol-
lektív szerződés, +kamarák 
 
K: gazdaság, piac, munka 

72. 51. Oktatás és képzettség Előzetes tudás: a polgári állam, a népokta-
tás, az iskolarendszer a köz- és felsőok-
tatás a rendszerváltozás után. 
Bemutatjuk a humán tőke gazdasági sze-
repét. Megbeszéljük az oktatás szerepét.  
A tanulók a lecke forrásainak felhaszná-
lásával megmagyarázzák, hogy miért vált 
egyre jelentősebb gazdasági tényezővé 
az oktatás, a képzettség.  
Megvitatjuk a 15. forrás alapján, hogy 
milyen személyiségvonások segítik a kar-
riert.  
 

Ismeretszerzés, tanulás:  

9. forrás (Magyarázza el az ábra segítsé-
gével, hogyan segíti elő a jó oktatás a 
technológiai fejlődést, és hogyan hat az 
vissza az oktatásra!) 
 

Kritikai gondolkodás: 

11. forrás (Melyik iskolatípusnál 

növekszik nagymértékben a bér? 

Mit mutat ez az egyes iskolák 

„hasznáról”? Hogyan függenek 

össze a táblázat adatai a 50. lecké-

ben tanult bérpolarizációval? 

F: munkaerőpiac, foglalkozta-

tás, szocializáció 

+humán tőke 
 
K: gazdaság, piac, munka 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 
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Az egyéni döntésen és a szellemi 

képességeken túl még mitől függ-

het, hogy ki jár egyetemre? Miért 

fontos kérdés ez?) 

 

Kommunikáció:  

15. forrás (Hogyan járulhatnak 

hozzá az egyes személyiségvoná-

sok az iskolai vagy a munkahelyi 

sikerhez? Keressen konkrét példá-

kat!) 

73. 52. A munkaviszony Előzetes tudás: a diákmunka során szer-
zett személyes tapasztalatok, a környezet 
munkával kapcsolatos mintáinak isme-
rete. 
A 7. forrásokhoz kapcsolódó feladatot 
előzetesen adjuk ki.  

A tanulók megismerik a munkába 

állás jogi feltételeit, folyamatát és 

az alkalmazotti lét néhány fontos 

jellemzőjét.  

Kiemeljük az alapvető munkaválla-

lói jogokat és kötelezettségeket. 

A tanulók megértik, milyen okai le-

hetnek a munkaviszony megszünte-

tésének.  

A tanulók tudják, mikor jár végki-

elégítés a munkavállalónak.  

A tanulók megértik a munka  emberfor-
máló és értékteremtő szerepét. 

Kritikai gondolkodás: 

3. forrás (A törvényben felsorolt 

elemek közül mit tartalmaz ez a 

szerződésminta, és mit nem? Miért 

van szüksége a munkáltatónak a 

munkavállaló adószámára, TAJ-

számára (társadalombiztosítási 

azonosító jelére) és bankszámla-

számára?) 

 

Kommunikáció:  

7. forrás (Gondolja végig, hogy a 

szülei munkája esetén mi lehet a 

fenti kötelességek tartalma! Be-

szélje meg szüleivel!) 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  

F: állás, adó, biztosítás, mun-

kaadó, munkavállaló, munka-

viszony, önéletrajz, motivációs 

levél, munkajog, munkaszerző-

dés, munkaidő, munkabér, 

adózás, adóbevallás 

+részmunkaidő, +próbaidő, 
+NAV, +végkielégítés 
 
K: gazdaság, piac, munka 



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 
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9. forrás (Hogyan biztosítja a ta-

nulmányi szerződés a két fél érde-

keit?) 

 

Koncentráció: 

Magyar nyelv és irodalom: ismer-

kedés az olyan, végrehajtásra 

szánt, aktusszerű szövegekkel, 

mint az önéletrajz, a szerződés. 

 

Informatika:  

Információk gyűjtése az internet-

ről. Bemutatók, dokumentumok 

készítése. 

74. Összegezés Gyakorló óra 
A fejezet anyagának áttekintése a tan-
könyvi kérdések és a tanár által összeállí-
tott feladatok alapján. 

Ismeretek alkalmazása: 

Összegezés 2. forrás (Mutassa be 

az ábra segítségével, hogyan bizto-

sítja a piaci 

verseny a munkaerő, a tőke és a javak 
bővített újratermelését!) 

K: piacgazdaság, állam, gazdaság, piac, 
pénz, munka 

75. Ellenőrző,  
számon kérő óra 

Az óra funkciója: visszajelzés a tanárnak 
és a tanulóknak. 

  

IX. RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS 

76-93. Rendszerező ismétlés Gyakorló óra 
Előzetes tudás: a középiskolai történelem, 
társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

  



 

Témák 
órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi 
lecke) vagy funkciója 

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 

Az érettségi témakörök rendszerező 

ismétlése során felkészülés az érett-

ségi vizsgára. 

A szaktanár állítja össze a tanmenet e ré-
szét, olyan tematikai egységekben me-
lyek az osztály(csoport) eredményes 
érettségi felkészülését a legjobban segíti. 

 

 


