
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A középiskolai törtéﾐeleﾏtaﾐítás az általáﾐos iskolai isﾏeretekre és tevékeﾐ┞ségekre 
épül, jellegét tekiﾐtve azoﾐHaﾐ ﾏár forrás- és tevékeﾐységközpoﾐtú. Ol┞aﾐ ﾐevelő-oktató 
tevékeﾐ┞ség, aﾏel┞ﾐek Iélja az általáﾐos törtéﾐelﾏi ﾏűveltség kiterjesztése és elﾏél┞ítése, 
valaﾏiﾐt a ﾏagasaHH ﾏűveltség ﾏegalapozása. Foﾐtos a törtéﾐelﾏi eseﾏéﾐyekHeﾐ részt 
vevő egyéﾐek és Isoportok ﾐézeteiﾐek és tetteiﾐek ﾏegisﾏerése, az ezek ﾏögött húzódó 
ﾏotívuﾏok, száﾐdékok és élethelyzetek felisﾏerése és ﾏegértése, a résztvevők felelőssé-
géﾐek Helátása. 

A törtéﾐeleﾏ taﾐtárg┞ kiválóaﾐ alkalﾏas az öﾐálló isﾏeretszerzés és feldolgozás ké-
pességéﾐek kialakítására. A taﾐulókﾐak ﾏeg kell isﾏerﾐiük az elsődleges és ﾏásodlagos for-

rások kezeléséﾐek szaHál┞ait. Az aﾐ┞agg┞űjtéshez ﾐélkülözhetetleﾐ a köﾐ┞vtárakHaﾐ, illetve 

azok aﾐ┞agáHaﾐ ふkéziköﾐ┞vek, le┝ikoﾐok, atlaszok, isﾏeretterjesztő fol┞óiratok stH.ぶ, vala-

ﾏiﾐt az elektroﾐikus adatHázisokHaﾐ való tájékozódás készségéﾐek kialakítása és fejlesztése. 

A diákokﾐak ezeﾐ a képzési és életkori sziﾐteﾐ el kell jutﾐi az eseﾏéﾐ┞ek elHeszélésétől, a 
források tartalﾏi isﾏertetésétől a proHléﾏafelvetés, ﾏag┞arázat, fejtegetés, következtetés 
és érvelés alkalﾏazásáig, felhaszﾐálva a szakﾐ┞elvet.  

Foﾐtos feladat a grafikus kifejezések ふdiagraﾏok, grafikoﾐokぶ eleﾏzése, ﾏajd készíté-
se, képi iﾐforﾏáIióhordozók g┞űjtése, válogatása, készítése, valaﾏiﾐt az időHeﾐ és térHeﾐ 
való tájékozódás fejlesztése. dárﾏel┞ik törtéﾐelﾏi eseﾏéﾐ┞ ﾏegisﾏeréséről is vaﾐ szó, a 
ﾏegértés alapvető feltétele, hog┞ eg┞ségHeﾐ lássák a topográfiai és a kroﾐológiai adatokat.  
A hallgatókﾐak tudﾐiuk kell az eseﾏéﾐ┞ek alapvető sorreﾐdjét, fel kell isﾏerﾐiük az eg┞ idő-
Heﾐ zajló foﾐtosaHH eseﾏéﾐ┞eket. Tudﾐiuk kell a legfoﾐtosaHH évszáﾏokat.  

Foﾐtos a törtéﾐelﾏi térHeﾐ való tájékozódás képességeiﾐek továHHfejlesztése is.  
A törtéﾐelﾏi térképek olvasása, az eg┞szerűHH térképvázlat öﾐálló ﾏegrajzolása. A legfoﾐto-

sabb törtéﾐelﾏi hel┞eket el kell hel┞ezﾐiük vaktérképeﾐ is. Képessé kell válﾐiuk a törtéﾐelmi 

és földrajzi térképek összekapIsolására, a törtéﾐeleﾏ eseﾏéﾐ┞eiﾐek és a terﾏészeti feltéte-

lek viszoﾐ┞áﾐak érzékeltetésére. Miﾐdezek g┞akorlása soráﾐ alkalﾏat kell tereﾏteﾐi az öko-

lógiai szeﾏléletﾏód kialakítására is a törtéﾐelﾏi jeleﾐségek értelﾏezéséHeﾐ. 
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                                                           9 . ÉVFOLYAM 
 

 

Éves óraszáﾏ:  
Esti tagozat: ンヶ óra 

Heti óraszáﾏ:  
Esti tagozat: ヱ óra 

 

Teﾏatikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE ヱ óra 

Beﾏeﾐeti ﾏérés A taﾐulók előzetes tudásáﾐak azoﾐosítása. 
 

 

A TANTÁRGYHOZ (MŰVELTSÉGTERÜLETHEZ) KAPCSOLHATÓ FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 MINDEN TEMATIKAI EGYSÉGRE VONATKOZÓAN 

Isﾏeretszerzési és -feldolgozási képességek 

A forrásokHaﾐ és - feldolgozásokHaﾐ található iﾐforﾏáIiók gyűjtése. Azoﾐos ese-

ﾏéﾐyről, jeleﾐségről készült külöﾐHöző forrásrészletek összehasoﾐlítása. KülöﾐHö-
ző típusú források elemzése, elleﾐtétes felfogású forrásrészletek összehasoﾐlítá-

sa, értelﾏezése, feldolgozása. A forrásokHaﾐ fellelhető leegyszerűsítő vélemé-
ﾐyek kritikus értelﾏezése taﾐári rávezetéssel. A ﾏédia forrásértékéﾐek, jellegé-

ﾐek felisﾏerése, eleﾏzése. Neﾏzetközi szerződések, szövetségi ﾏegállapodások, 
ﾐeﾏzetközi szervezetek alapokﾏáﾐyaiﾐak eleﾏzése. A törtéﾐeleﾏ tárgyi eﾏlékeinek felisme-

rése, értelﾏezése élőszóHaﾐ vagy írásHaﾐ. Eltérő álláspoﾐtok felisﾏerése ﾏegadott törtéﾐelﾏi 
források és tudoﾏáﾐyos feldolgozások szövegéHeﾐ; az eltérések okaiﾐak vizsgálata. A válto-

zás törtéﾐeti jellegéﾐek értelﾏezése ﾏeghatározott korszakHaﾐ. A törtéﾐeleﾏ jeleﾐtős szemé-
lyiségei életútjáﾐak Heﾏutatása. Kieﾏelkedő törtéﾐelﾏi szeﾏélyiségeik döﾐtéseiﾐek értékelé-
se. A változás felisﾏerése a törtéﾐeleﾏHeﾐ: koﾐkrét törtéﾐelﾏi példák eleﾏzése, okok, össze-

függések keresése. Törtéﾐelﾏi folyaﾏatok, korszakok felisﾏerése, s az európai régiók ふNyu-

gat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európaぶ ﾏegkülöﾐHöztetése. Törtéﾐelﾏi eseﾏéﾐy, iﾐtéz-

ﾏéﾐy, szervezet ﾏegisﾏerése források alapjáﾐ. Tájékozódás kéziköﾐyvekHeﾐ, az isﾏeretter-

jesztő folyóiratokHaﾐ és az iﾐterﾐet valaﾏely ﾏagyar ﾐyelvű keresőprograﾏjában. Tematikus 

HiHliográfiák készítése az iskolai és közköﾐyvtárak felhaszﾐálásával. ÁHra készítése a tan-

köﾐyv, a ﾏuﾐkafüzet, szakirodaloﾏ felhaszﾐálásával, az összefüggések és az adatok kapcsola-

táﾐak Heﾏutatásával. 
Előadás készítése ふﾏeghatározott terjedeleﾏHeﾐぶ törtéﾐeti téﾏákról segédeszközök felhasz-

ﾐálásával. HosszaHH adatsorok, grafikoﾐok, áHrák alapjáﾐ törtéﾐelﾏi változások felisﾏerése 
és Heﾏutatása. Szeﾏléletes diagraﾏok és grafikoﾐok készítése gazdasági, társadalﾏi, deﾏo-

gráfiai folyamatokról. TáHlázatkészítés deﾏográfiai, gazdasági és társadaloﾏtörtéﾐeti adatok 
beﾏutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltéséHeﾐ; tájékozottság javítási elveiHeﾐ és 
ﾏódszereiHeﾐ. Jegyzetek készítése előre ﾏegadott szakirodalﾏi részletek alapjáﾐ, kiselőadás-

ok készítése. 
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Kifejezőképességek 

A törtéﾐeleﾏ ﾏeghatározó jeleﾐtőségű törtéﾐelﾏi szeﾏélyiségeiﾐek szerepéﾐek 
értékelése. A korszakokra voﾐatkozó törtéﾐelﾏi szakkifejezések helyes haszﾐálata. 
A törtéﾐelﾏi fogalﾏak ﾏagyarázata. Érvelési teIhﾐikák isﾏerete és alkalﾏazása 

szóHaﾐ és írásHaﾐ. Egy téﾏa Heﾏutatása töHHféle ﾏódszer és eszköz ふélőszó, 
térkép, kép, filﾏrészlet, tárgyak stH.ぶ ötvözésével. Egy-egy előre ﾏegadott kér-

dés kapIsáﾐ saját véleﾏéﾐy ﾏegfogalﾏazása, kifejtése. Egyes téﾏák ﾐyoﾏoﾐ 
követése a sajtóHaﾐ és a töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió egyéH területeiﾐ ふpl. az EU-Isatlakozásぶ. 
 

Tájékozódás az időHeﾐ és térHeﾐ 

FoﾐtosaHH folyaﾏatok vagy jeleﾐségek időreﾐdjéﾐek összeállítása. Időreﾐdi táHlázat készítése 
Az időHeﾐ való jártasság Heﾏutatása élőHeszédHeﾐ, írásHaﾐ és a térképeﾐ. A térHeﾐ és időHeﾐ 
játszódó eseﾏéﾐyek közötti kapIsolat felisﾏerése. Időreﾐdi táHlázatok és térképek összeha-

sonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyeteﾏes és a ﾏagyar kroﾐológiák haszﾐálata. 
Törtéﾐelﾏi jeleﾐségek terﾏészeti feltételeiﾐek ﾏegállapítása a szaktaﾐár útﾏutatása alapjáﾐ. 
Törtéﾐelﾏi helyek azoﾐosítása ﾏai térképekeﾐ. 
 

Tematikai egység AZ ŐSKOR ÉS AZ ÓKORI KELET ヶ óra 

Előzetes tudás 
A taﾐulók általáﾐos iskolai ふvag┞ eg┞éH iskolákHaﾐ szerzettぶ tudásá-
ﾐak az azoﾐosítása. 

Ismeretek 

Az eﾏHerré válás fol┞aﾏata. A fol┞aﾏvölg┞i kultúrák ふMezopotáﾏia, Eg┞iptoﾏ, Iﾐdia, Kíﾐaぶ. 
Vallás és kultúra az ókori Keleteﾐ. 

KapIsolódási poﾐtok: 
diológia-egészségtaﾐ: A hoﾏo sapieﾐs eg┞séges faj. 
Földrajz: Koﾐtiﾐeﾐsek, rasszok, térképolvasás. 
Kéﾏia: kéﾏiatörtéﾐet, alkéﾏia, „ókori” féﾏek 

Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ:  diHliai törtéﾐetek, az írás kialakulása, jeleﾐtősége, ﾐ┞elvIsaládok. 
Vizuális kultúra: Az ókori Kelet ﾏűvészeti eﾏlékei ふpl. Willeﾐdorfi Véﾐusz, II. Raﾏszesz szikla-

teﾏploﾏa, Ehﾐatoﾐ fáraó Isaládjával, a gízai piraﾏisokぶ. 
Mateﾏatika: A száﾏeg┞eﾐes, az idő ﾏértékeg┞ségei ふﾐap, hóﾐap, év, évtized, évszázadぶ. 
Iﾐforﾏatika: Glog ふiﾐteraktív taHlóぶ készítése az ókori Eg┞iptoﾏ téﾏájáHaﾐ. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Kroﾐológia:  
A hoﾏo sapieﾐs ﾏegjeleﾐése, Kr.e. ンヰヰヰ körül, Kr.e. XVIII. sz., Kr.e. 
X. sz., Kr.e. 525.  

Szeﾏélyek: 
Kheopsz, Haﾏﾏurapi, II. Raﾏszesz, Dávid, Salaﾏoﾐ.  
Fogalmak:  

Homo sapiens, vaskor, despotizmus, politeizmus, monoteizmus, 

Biblia, állaﾏ, hieroglifa, Huddhizﾏus, Hrahﾏaﾐizﾏus.  
Topográfia:  
RudaHáﾐ┞a, Vértesszőlős, Mezopotáﾏia, Eg┞iptoﾏ, Föﾐícia, Palesz-

tiﾐa, Suﾏer, Asszíria, Perzsia, Iﾐdia, Kíﾐa, daHiloﾐ, Izrael, Jeruzsálem. 
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Tematikai egység AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁG 9 óra 

Előzetes tudás A taﾐulók általáﾐos iskolai ふvag┞ eg┞éH iskolákHaﾐ szerzettぶ tudása. 

Ismeretek 

A görög kor kezdetei, a polisz-reﾐdszer, a spártai állaﾏ. 
A deﾏokráIia kialakulása AthéﾐHaﾐ, a deﾏokráIia fogalﾏa. 
A görög–perzsa háHorúk. Athéﾐ és Spárta párharIa. 
Nag┞ Sáﾐdor Hirodalﾏa. 
A görög hitvilág, ﾏűvészet, tudoﾏáﾐ┞ és ﾏiﾐdeﾐﾐapok. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Földrajz: A dalkáﾐ-félsziget déli részéﾐek terﾏészeti adottságai.  
Testﾐevelés és sport: A sport- és oliﾏpiatörtéﾐet alapjai. 
Dráﾏa és táﾐI: Az ókori szíﾐház és dráﾏa. 
Matematika: Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, Eukleidész ふeuklideszi geoﾏetriaぶ, görög áHéIé 
Hetűiﾐek haszﾐálata a ﾏateﾏatikáHaﾐ. Pi száﾏ jelölése ぷπへ. 
Fizika: Arkhiﾏédész, ptoleﾏaioszi világkép, Arisztotelész terﾏészetfilozófiája. 
Kéﾏia: korai atoﾏelﾏéletek 

Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: Görög ﾏitológia, hoﾏéroszi eposzok, az aﾐtik görög szíﾐház és 
dráﾏa, Szophoklész: Aﾐtigoﾐé. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Kroﾐológia:  

Kr.e. XIII. sz., Kr.e. 621, Kr.e. 594, Kr.e. 508, Kr.e. 490, Kr.e. 480, Kr.e. 

776, Kr.e. 431–404, Kr.e. 336–323. 

Szeﾏélyek:  
Szolóﾐ, Peiszisztratosz, Kleisztheﾐész, Miltiadész, Leoﾐidasz, Theﾏisz-

toklész Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész, 
Platóﾐ, Arisztotelész, Nag┞ Sáﾐdor.  
Fogalmak:  

Polisz, arisztokráIia, arkhóﾐ, déﾏosz, türaﾐﾐisz, eklészia, esküdtHíró-
ság, deﾏokráIia, sztratégosz, Iserépszavazás, filozófia, helleﾐizﾏus.  
Topográfia:  
Athéﾐ, Spárta, Olüﾏpia, Marathóﾐ, Therﾏopülai-szoros, Szalamisz, 

Spárta, Pelopoﾐﾐészosz, Makedóﾐia, Ale┝aﾐdria. 
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Tematikai egység AZ ÓKORI RÓMA 9 óra 

Előzetes tudás A taﾐulók általáﾐos iskolai ふvag┞ eg┞éH iskolákHaﾐ szerzettぶ tudása.  

Ismeretek 

Róﾏa városállaﾏHól Hirodaloﾏﾏá válik. 
Az eg┞eduraloﾏ kialakulása. Társadaloﾏ, állaﾏszervezet, hadsereg. 
Róﾏa és a proviﾐIiák. A köztársaság virágkora és válsága. A Isászárkor. 
A róﾏai hitvilág, ﾏűvészet, tudoﾏáﾐ┞ és a jog. 
A ﾏiﾐdeﾐﾐapi élet. A keresztéﾐ┞ség kialakulása, elterjedése és főHH taﾐításai. 
A köztársaság virágkora és válsága. A Isászárkor. 
A ﾐépváﾐdorlás, az aﾐtik IivilizáIió felHoﾏlása.  

Földrajz: Az Appeﾐﾐiﾐi-félsziget terﾏészeti adottságai. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: diHliai törtéﾐetek, Vergilius, Horatius. Az írás kialakulása, jeleﾐtő-
sége, ﾐ┞elvIsaládok. 
Mateﾏatika: A róﾏai száﾏok. 
TeIhﾐika: róﾏai vízvezetékreﾐdszer 

Vizuális kultúra:  Paﾐtheoﾐ, Colosseuﾏ, Augusztus szoHra. 
Etika; filozófia: A keresztéﾐ┞ség törtéﾐete. Az európai IivilizáIió és kultúra zsidó-keresztéﾐ┞ 
g┞ökerei. 
Iﾐforﾏatika: Multiﾏédia CD-ROM haszﾐálatával Paﾐﾐóﾐia földrajzi, közigazgatási, társada-

lom- és hadtörtéﾐeti eﾏlékeiﾐek Heﾏutatása. Virtuális utazás az ókori RóﾏáHaﾐ. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Kroﾐológia:  
Kr.e. 753, Kr.e. 510, Kr.e. 367, Kr.e. 287, Kr.e. 264–241, Kr.e. 218–201, 

Kr.e. 168, Kr.e. 48, Kr.e. 31, 212, 313, 395, 476.  

Szeﾏélyek:  
HaﾐﾐiHal, CiIeró, Poﾏpeius, Caesar, Aﾐtoﾐius, Augustus, Názáreti Jé-
zus, Paulus-Pál, Coﾐstaﾐtiﾐus, Attila, Marius, Sulla, SpartaIus, Hadria-

nus, Diocletianus. 

Fogalmak:  

PatríIius, pleHejus, Ilieﾐs, Ioﾐsul, proviﾐIia, seﾐatori reﾐd, lovagreﾐd, 
triuﾏvirátus, priﾐIipatus, liﾏes, legio, Ioloﾐus, doﾏiﾐatus, zsiﾐagóga, 
apostol, eg┞ház, püspök, zsiﾐat, seﾐatus, diItator, ﾐéptriHuﾐus, 
censor. 

Topográfia:  

Róﾏa, Karthágó, Caﾐﾐae, Hispaﾐia, Gallia, DaIia, Paﾐﾐóﾐia, Jeruzsá-
leﾏ, Koﾐstaﾐtiﾐápol┞, AケuiﾐIuﾏ, Sopiaﾐae, Savaria. 
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Teﾏatikai egység A KORAI FEUDALIZMUS TÖRTÉNETE EURÓPÁBAN 5 óra 

Előzetes tudás A taﾐulók általáﾐos iskolai ふvag┞ eg┞éH iskolákHaﾐ szerzettぶ tudása. 

Ismeretek 

A ﾐ┞ugati és keleti feudális állaﾏ és keresztéﾐ┞ség eltérő fejlődése. 
A dizáﾐIi dirodaloﾏ.  
A Fraﾐk dirodaloﾏ kialakulása, a gazdaság és társadaloﾏ átalakulása,  
fejlődése.  
Az iszláﾏ és az araH világ. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Földrajz: Európa terﾏészeti adottságai, az araH világ földrajzi jelleﾏzői, világvallások, araH 
földrajz ふtájolás, útleírásokぶ, az úﾐ. kis jégkorszak EurópáHaﾐ 

Vizuális kultúra: HizáﾐIi ﾏűvészet, roﾏáﾐ stílus, gótika, reﾐeszáﾐsz ふLeoﾐardo, MiIhelaﾐgelo, 

Raffaello). 

Hittaﾐ: az eg┞ház törtéﾐete a középkorHaﾐ. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: lovagi költészet, vágáﾐsköltészet, doIIaIIio, PetrarIa. 
Etika: hit és vallás, a világvallások eﾏHerképe és erkölIsi taﾐításai, az iﾐtoleraﾐIia, ﾏiﾐt er-

kölIsi dilemma. 

Mateﾏatika: araH száﾏok ふhiﾐdu eredetű, hel┞i értékes, ヱヰ-es alapú, araH közvetítéssel vi-

lágszerte elterjedt számírásぶ, araH algeHra. 
Fizika: araH Isillagászat ふaraH eredetű Isillagászati elﾐevezések, Isillagﾐevek, iszláﾏ ﾐaptár 
stb.). Középkori teIhﾐikai találﾏáﾐ┞ok, a gótikus stílus teIhﾐikai alapjai ふtáﾏív, táﾏpillérぶ; 
tudoﾏáﾐ┞törtéﾐet, asztrológia és asztroﾐóﾏia. 
Kéﾏia: araH alkéﾏisták 

diológia-egészségtaﾐ: az araH orvostudoﾏáﾐ┞ eredﾏéﾐ┞ei. 
Éﾐek-zeﾐe: a középkor zeﾐéje; a reﾐeszáﾐsz zeﾐéje. 
Informatika: iﾐterﾐetes g┞űjtőﾏuﾐka és feladatlap ﾏegoldása ふpl. a keresztes hadjáratok 
téﾏájáHaﾐぶ. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Évszáﾏok:  
622, 732, 800, 843, 962, 1054.  

Szeﾏélyek:  
Nag┞ Károl┞, Szeﾐt deﾐedek, Justiﾐiaﾐus, Cirill és Metód, I. ふNag┞ぶ Ot-

tó, Mohaﾏed, Klodvig, Martell Károl┞, Kis Pippiﾐ, Karoliﾐgok. 
Topográfia:  
Poitiers, AaIheﾐ, Koﾐstaﾐtiﾐápol┞, Eg┞házi ふPápaiぶ Állaﾏ, Mekka, dag-

dad.  

Fogalmak:  

Gróf-grófság-őrgrófság, ortodo┝ eg┞ház, róﾏai katolikus eg┞ház, pápa, 
szerzetes, kolostor, HeﾐIés reﾐd, hűHérHirtok, joHHág┞, roHot, allódi-

uﾏ, iszláﾏ, Koráﾐ, kalifa. 
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Tematikai egység A MAGYAR NÉP TÖRTÉNETE AZ ÁLLAMALAPÍTÁSIG 5 óra 

Előzetes tudás 
A taﾐulók általáﾐos iskolai ふvag┞ eg┞éH iskolákHaﾐ szerzettぶ tudásáﾐak 
az azoﾐosítása 

Ismeretek 

A ﾏag┞ar ﾐép őstörtéﾐete és váﾐdorlása. A hoﾐfoglalástól az állaﾏalapításig. éza fejedeleﾏ 
és Istváﾐ királ┞ életﾏűve.  

KapIsolódási poﾐtok: 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: a ﾏag┞ar ﾐ┞elv rokoﾐsága, törtéﾐete, ﾐ┞elvIsaládok, 
régi ﾏag┞ar ﾐ┞elveﾏlékek: a Tihaﾐ┞i apátság alapítólevele, Halotti Heszéd és köﾐ┞örgés, 
Óﾏag┞ar Mária-siralom. 

Eredetﾏoﾐdák ふpl. Araﾐ┞ Jáﾐos: Rege a Isodaszarvasrólぶ. 
Jaﾐus Paﾐﾐoﾐius: Paﾐﾐóﾐia diIsérete. 
Istváﾐ a királ┞ ふroIkoperaぶ 
Vizuális kultúra: a ﾐag┞szeﾐtﾏiklósi kiﾐIs, a hoﾐfoglalás korát feldolgozó képzőﾏűvészeti 
alkotások ﾏegfig┞elése, eleﾏzése. 
Roﾏáﾐ, gótikus és reﾐeszáﾐsz eﾏlékek Mag┞arországoﾐ ふpl. a jáki teﾏploﾏぶ. 
Iﾐforﾏatika, köﾐ┞vtárhaszﾐálat: a Mag┞ar Neﾏzeti Múzeuﾏ Mag┞arország törtéﾐete az ál-

laﾏalapítástól ヱΓΓヰ-ig I. állaﾐdó kiállítása középkori része Huﾐ┞adi Mát┞ás kori aﾐ┞agáﾐak 
feldolgozása sétálófüzet kitöltésével. Iﾐterﾐetes g┞űjtőﾏuﾐka a ﾏag┞arok eredetével kapIso-

latos elﾏéletek téﾏájáHaﾐ 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Évszáﾏok: 

896, 955, 973, 997–1000–1038.  

Szeﾏélyek:  
Álﾏos, Árpád, I. ふSzeﾐtぶ Istváﾐ királ┞, Géza fejedeleﾏ, Koppáﾐ┞, Iﾏre 
herIeg, Szeﾐt Gellért püspök.  
Topográfia:  
Magﾐa Huﾐgaria, Levédia, Etelköz, VereIkei-hágó, Kárpát-medence, 

Augsburg, Pannonhalma, Esztergom.  

Fogalmak:  

Noﾏadizﾏus, kettős fejedeleﾏség, ﾐeﾏzetség törzs, székely, kalan-

dozások, szeﾐiorátus, várﾏeg┞e, ispáﾐ, tized, eg┞házﾏeg┞e, tör-

véﾐ┞kezés. 
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Tematikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE ヱ óra 

Mérés 
1. A taﾐulók éves teljesítﾏéﾐ┞éﾐek értékelése (portfólió)* 

2. Hag┞oﾏáﾐ┞os írásHeli/szóHeli vizsgafeladatok 

* lásd 28. oldal 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELEI 

 

 

 

 

 

A taﾐulók legyeﾐek képesek egyszerűHH tárgyﾏásolatokat, íratlan 

forrásokról készült féﾐyképeket, vázlatrajzokat ふpl. régészeti lelő-
helyrőlぶ forráskéﾐt értelﾏezﾐi; rövid ふkH. ヱヰ-ヱヵ sorﾐyiぶ ókori for-

rásrészleteket feldolgozﾐi. Tudjaﾐak aﾐyagot gyűjteﾐi a köﾐyvtár-

Haﾐ taﾐári és köﾐyvtárosi segítséggel ﾏegadott téﾏákhoz. Legye-

ﾐek képesek egyszerű elHeszélő források eleﾏzésére taﾐári iráﾐyí-
tással. Legyeﾐek képesek rövid Heszáﾏolók előadására. Tudják 
alkalﾏazﾐi a törtéﾐetiségHeﾐ a keresztéﾐy időszáﾏítást. Tudjaﾐak 

törtéﾐelﾏi eseﾏéﾐyeket, folyaﾏatokat leolvasﾐi a középiskolá-
Haﾐ haszﾐálatos törtéﾐelﾏi atlasz ﾏegfelelő lapjáról. 

 

 

                    Saját jegyzet 
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                                                                            10. ÉVFOLYAM 
 

 

Éves óraszáﾏ:  
Esti tagozat: ンヶ óra 

Heti óraszáﾏ: 
Esti tagozat: ヱ óra 

 

Tematikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE ヱ óra 

Isﾏétlés Az előző évHeﾐ szerzett isﾏeretek feleleveﾐítése. 

 

A TANTÁRGYHOZ (MŰVELTSÉGTERÜLETHEZ) KAPCSOLHATÓ FEJLESZTÉSI FELADATOK  

MINDEN TEMATIKAI EGYSÉGRE VONATKOZÓAN 

Tevékeﾐységforﾏák 

 Isﾏeretszerzési és - feldolgozási képességek 

A forrásokHaﾐ és forrásfeldolgozásokHaﾐ található iﾐforﾏáIiók gyűjtése. Azoﾐos 
eseﾏéﾐyről, jeleﾐségről készült külöﾐHöző forrásrészletek összehasoﾐlítása. Kü-

lönHöző típusú források eleﾏzése, elleﾐtétes felfogású forrásrészletek összeha-

soﾐlítása, értelﾏezése, feldolgozása. 
A forrásokHaﾐ fellelhető leegyszerűsítő véleﾏéﾐyek kritikus értelﾏezése taﾐári 

rávezetéssel. A filﾏek, filﾏhíradók értelﾏezése. A ﾏédia forrásértékéﾐek, jellegéﾐek felisﾏe-

rése, eleﾏzése. Neﾏzetközi szerződések, szövetségi ﾏegállapodások, ﾐeﾏzetközi szervezetek 
alapokﾏáﾐyaiﾐak eleﾏzése. A törtéﾐeleﾏ tárgyi eﾏlékeiﾐek felisﾏerése, értelﾏezése élőszó-
Haﾐ vagy írásHaﾐ. Eltérő álláspoﾐtok felisﾏerése ﾏegadott törtéﾐelﾏi források és tudoﾏá-
ﾐyos feldolgozások szövegéHeﾐ; az eltérések okaiﾐak vizsgálata. A változás törtéﾐeti jellegé-
ﾐek értelﾏezése ﾏeghatározott korszakHaﾐ. A törtéﾐeleﾏ jeleﾐtős szeﾏélyiségei életútjáﾐak 
Heﾏutatása. Kieﾏelkedő törtéﾐelﾏi szeﾏélyiségeik döﾐtéseiﾐek értékelése. 
A változás felisﾏerése a törtéﾐeleﾏHeﾐ: koﾐkrét törtéﾐelﾏi példák eleﾏzése, okok, összefüg-

gések keresése. Törtéﾐelﾏi folyaﾏatok, korszakok felisﾏerése, s az európai régiók ふNyugat-

Európa, Közép-Európa, Kelet-Európaぶ ﾏegkülöﾐHöztetése. Törtéﾐelﾏi eseﾏéﾐy, iﾐtézﾏéﾐy, 
szervezet ﾏegisﾏerése források alapjáﾐ. A külöﾐHöző fejlődési régiók ﾏegkülöﾐHöztetése, 
összehasoﾐlítása. Tájékozódás kéziköﾐyvekHeﾐ, az isﾏeretterjesztő folyóiratokHaﾐ és az iﾐter-

net valamely magyar ﾐyelvű keresőprograﾏjáHaﾐ. 
  Kifejezőképességek 

A törtéﾐeleﾏ ﾏeghatározó jeleﾐtőségű törtéﾐelﾏi szeﾏélyiségeiﾐek szerepéﾐek értékelése.  
A korszakokra voﾐatkozó törtéﾐelﾏi szakkifejezések helyes haszﾐálata. A törtéﾐelﾏi fogalﾏak 
ﾏagyarázata. Érvelési teIhﾐikák isﾏerete és alkalﾏazása szóHaﾐ és írásHaﾐ. Egy téﾏa Heﾏu-

tatása töHHféle ﾏódszer és eszköz ふélőszó, térkép, kép, filﾏrészlet, tárgyak stH.ぶ ötvözésével. 
Egy-egy előre ﾏegadott kérdés kapIsáﾐ saját véleﾏéﾐy ﾏegfogalﾏazása, kifejtése. 
Hosszabb adatsorok, grafikoﾐok, áHrák alapjáﾐ törtéﾐelﾏi változások felisﾏerése és Heﾏuta-

tása. TáHlázatkészítés deﾏográfiai, gazdasági és társadaloﾏtörtéﾐeti adatok Heﾏutatásához.  
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Jártasság a feladatlapok kitöltéséHeﾐ; tájékozottság a javítás elveiHeﾐ és ﾏódszereiHeﾐ.  
Jegyzetek készítése előre ﾏegadott szakirodalﾏi részletek alapjáﾐ, kiselőadások készítése. 
 

Tájékozódás az időHeﾐ 

FoﾐtosaHH folyaﾏatok vagy jeleﾐségek időreﾐdjéﾐek összeállítása. Időreﾐdi táHlá-
zat készítése Az időHeﾐ való jártasság Heﾏutatása élőHeszédHeﾐ, írásHaﾐ és a tér-

képeﾐ. Időreﾐdi táHlázatok és térképek összehasoﾐlítása, rajzok és térképek ké-
szítése. Az egyeteﾏes és a ﾏagyar kroﾐológiák haszﾐálata. 
 

Tájékozódás a térHeﾐ  
Törtéﾐelﾏi jeleﾐségek terﾏészeti feltételeiﾐek ﾏegállapítása a szaktaﾐár útﾏutatása alapjáﾐ. 
Törtéﾐelﾏi helyek azoﾐosítása ﾏai térképekeﾐ. Seﾏatikus rajz készítése egy-egy törtéﾐeti táj 
egységeiről. Teﾏatikus törtéﾐelﾏi térképek adataiﾐak összehasoﾐlítása ふpl. gazdasági fejlő-
dés, ﾐépsűrűség, ﾐeﾏzetiségi összetétel változásaぶ. 
 

Tematikai egység A KÖZÉPKOR SZÁZADAI ヵ óra 

Előzetes tudás A koráHHi iskolai taﾐulﾏáﾐ┞ok soráﾐ szerzett isﾏeretek. 

Ismeretek 

A középkori eg┞ház és az uralkodói hataloﾏ EurópáHaﾐ. ふaz iﾐvesztitúra harIokぶ. 
A feudális, reﾐdi társadaloﾏ. A középkori városok. A lovagkor. 

A keresztes háHorúk ふIivilizáIiók találkozásaぶ. 
A szaHad költözésű joHHág┞ság és a váﾐdorﾏozgalﾏak. A középkor gazdaság fejlődése, a Ié-
hek kora. A középkor ﾏűvelődése. Miﾐdeﾐﾐapok a középkorHaﾐ. 

KapIsolódási poﾐtok:  
Hittaﾐ: Az eg┞ház törtéﾐete a középkorHaﾐ. Világvallások. 
Földrajz: középkori városok kialakulása, a városok fuﾐkIiói, ﾐépességﾏozgalﾏak. Európa ﾐé-
pessége. Gazdálkodás, gazdasági tevékeﾐ┞ség, péﾐzgazdálkodás, piaI, kereskedeleﾏ, adó. 
Tudoﾏáﾐ┞törtéﾐet: középkori eg┞eteﾏek, köﾐ┞vﾐ┞oﾏtatás 

TeIhﾐika, földrajz: teIhﾐikai fejlődés. A ﾏezőgazdaság fejlődése. 
Mag┞ar irodaloﾏ: lovagi költészet. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Kroﾐológia:  
1066, 1095, 1122, 1215, 1302, 1278.  

Szeﾏélyek:  
VII. Gergely, IV. Henrik, Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Do-

monkos, Aケuiﾐói Szeﾐt Taﾏás. 
Fogalmak:  

királ┞i udvar, kaﾏara, kaﾐIellária, kiközösítés, zaráﾐdok, erekl┞e, 
keresztes hadjáratok, iﾐkvizíIió, eretﾐekség, kolduló reﾐdek, városi 
öﾐkorﾏáﾐ┞zat, ﾐ┞oﾏásos hospes, Iéh, skolasztika, eg┞eteﾏ, lovagi 
kultúra, roﾏaﾐika, gótika, Haﾐsa-városok. 
Topográfia:  
Szeﾐtföld, Geﾐova, VeleﾐIe, Flaﾐdria, Chaﾏpagﾐe, Párizs, O┝ford, 
Cambridge, Hansa-városok, a levaﾐtei kereskedeleﾏ útvoﾐala. 
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Teﾏatikai egység 
AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK KORA ÉS AZ 

 UTÁNUK KÖVETKEZŐ ÉVSZÁZADOK (11–15. SZÁZAD) 

6 óra 

Előzetes tudás A koráHHi iskolai taﾐulﾏáﾐ┞ok soráﾐ szerzett isﾏeretek feleleveﾐítése. 

Ismeretek 

A feudális reﾐd ﾏegszilárdítása – Szeﾐt László és Köﾐ┞ves Kálﾏáﾐ. 
Az Araﾐ┞Hulla és a tatárjárás kora.  
Gazdasági és társadalﾏi változások a XIII. századHaﾐ ふﾐeﾏ ﾏag┞ar ﾐépeleﾏek a középkori 
Mag┞arországoﾐぶ. 
Az Árpád-kori kultúra.  
Az Anjou-ház uralkodói, Lu┝eﾏHurgi )sigﾏoﾐd és a Huﾐ┞adiak kora – reﾐdiség és közpoﾐtosí-
tott állaﾏ Mag┞arországoﾐ. 
Miﾐdeﾐﾐapi élet a középkori Mag┞arországoﾐ. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: a ﾏag┞ar ﾐ┞elv rokoﾐsága, törtéﾐete, ﾐ┞elvIsaládok, régi ﾏag┞ar 
nyelvemlékek: a Tihaﾐ┞i apátság alapítólevele, Halotti Heszéd és köﾐ┞örgés, Óﾏag┞ar Mária-

siralom. 

Eredetﾏoﾐdák ふpl. Araﾐ┞ Jáﾐos: Rege a Isodaszarvasrólぶ. 
Jaﾐus Paﾐﾐoﾐius: Paﾐﾐóﾐia diIsérete, Katoﾐa József: dáﾐk dáﾐ, Araﾐ┞ Jáﾐos: Toldi. 
Építészet: Jáki teﾏploﾏ 

Földrajz: törtéﾐelﾏi eﾏlékhel┞ek 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Kroﾐológia:  

1077–95, 1095–1116, 1172–1196, 1205–1235, 1222, 1235–70, 

1241–42, 1301, 1308-1342, 1335, 1351, 1405, 1456. 

Szeﾏélyek:  
I. Aﾐdrás, I. László, Köﾐ┞ves Kálﾏáﾐ, III. déla, Aﾐoﾐ┞ﾏus, datu káﾐ, 
II. Aﾐdrás, IV. déla, Kézai Siﾏoﾐ, kiskirál┞ok, Károl┞ RóHert, NekIsei 
Döﾏötör, I. Nag┞ Lajos, )sigﾏoﾐd, Huﾐ┞adi Jáﾐos, Hunyadi László, I. 
Mát┞ás, doﾐfiﾐi, Vitéz Jáﾐos, Szilág┞i Mihál┞, Kapisztráﾐ Jáﾐos. 
Fogalmak:  

Várﾐép, várjoHHág┞, Háﾐ, vajda, ﾐádor, Szeﾐt Koroﾐa, regálé, „péﾐz-

rontás”, servieﾐs, Haﾐdériuﾏ, Háró, ﾐeﾏes, Araﾐ┞Hulla, faﾏiliaritás, 
székel┞, szász, kuﾐ, ﾏoﾐgol, Araﾐ┞ Horda, tárﾐokﾏester, araﾐ┞fo-

riﾐt, visegrádi királ┞találkozó, perszoﾐáluﾐió, urHura, kapuadó, ősi-

ség, reﾐd, reﾐdiség, királ┞i tetszvéﾐ┞jog, városi dekrétuﾏ, huszitiz-

ﾏus, korﾏáﾐ┞zó, liga, Fekete Sereg, reﾐeszáﾐsz, zsoldos sereg, 
reﾐdkívüli hadiadó, hosszú hadjárat. 
Topográfia:  
Fehérvár, Pozsoﾐ┞, Horvátország, Erdél┞, DalﾏáIia, Szeréﾏség, Mu-

hi, duda, Náﾐdorfehérvár, Várﾐa, Rigóﾏező. 
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Teﾏatikai egység KORA ÚJKOR (1490–1721) 
 

7 óra 

Előzetes tudás A koráHHi iskolai taﾐulﾏáﾐ┞ok soráﾐ szerzett isﾏeretek. 

Isﾏeretek/fejlesztési követelﾏéﾐyek 

Az ősi, aﾏerikai „iﾐdiáﾐ” kultúrák. 
A ﾐag┞ földrajzi felfedezések és következﾏéﾐ┞ei. A ﾏoderﾐ világgazdasági reﾐdszer kialaku-

lásáﾐak kezdetei. 
A ﾏoderﾐ polgári állaﾏ kialakulása. 
A parlaﾏeﾐtáris ﾏoﾐarIhia kialakulása AﾐgliáHaﾐ. Az aﾐgol forradaloﾏ és polgárháHorú. 
ReforﾏáIió és katolikus ﾏegújulás. A Harokk. 
A tudoﾏáﾐ┞os világkép kialakulása. Az európai és Európáﾐ kívüli kultúrák találkozása, a 
g┞arﾏatosítás. 
Az atlaﾐti hatalﾏak feleﾏelkedése. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Földrajz: a földrajzi felfedezések hatásai, topográfiai voﾐatkozásai, a térképészet fejlődése,  a 
hollaﾐd ﾏél┞föld, a Naprendszer. 

Fizika: A földközéppoﾐtú és a ﾐapközéppoﾐtú világkép jelleﾏzői. A Föld, a Napreﾐdszer és a 
Kozmosz fejlődéséről alkotott Isillagászati elképzelések. Kepler törvéﾐ┞ei, Ne┘toﾐ. 
Filozófia: DesIartes, Bacon, Locke. 

A terﾏészettudoﾏáﾐ┞ok fejlődése, a tudoﾏáﾐ┞os világkép változásai. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: 
Shakespeare, MoliXre. 
Dráﾏa és táﾐI: Az aﾐgol reﾐeszáﾐsz szíﾐház és dráﾏa, a fraﾐIia klassziIista szíﾐház és dráﾏa. 
Vizuális kultúra: A Harokk stílus. 
Éﾐek-zene: A barokk zene. 

 

 

 

 

 

 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Kroﾐológia:  
1492, 1517, 1588, 1618–48, 1640–49, 1689, 1701–1714. 

Szeﾏélyek:  
KoluﾏHusz, Magelláﾐ, VasIo da Gaﾏa, V. Károl┞, Luther, Kálviﾐ, Ko-

perﾐikusz, Galilei, I. ErzséHet, II. Fülöp, Croﾏ┘ell, Richelieu, XIV. 

Lajos, ColHert, Nag┞ Péter. 
Fogalmak:  

G┞arﾏatosítás, koﾐkvisztádor, ültetvéﾐ┞, világkereskedeleﾏ, aHszo-

lutizﾏus, reforﾏáIió, protestáﾐs, evaﾐgélikus, reforﾏátus, uﾐitárius, 
elleﾐreforﾏáIió, jezsuiták, ﾏaﾐufaktúra, aﾐglikáﾐ, ﾏoﾐopóliuﾏ, 
puritáﾐ, ﾏerkantilizmus.  

Topográfia:  
Geﾐf, Néﾏetalföld, Aﾐt┘erpeﾐ, Loﾐdoﾐ, Versailles, portugál és spa-

nyol gyarmatok. 
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Teﾏatikai egység 
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A KORA ÚJKORBAN  

(1490–1711) 

7 óra 

Előzetes tudás A koráHHi iskolai taﾐulﾏáﾐ┞ok soráﾐ szerzett ismeretek. 

Ismeretek 

A Jagellók-kora. A Dózsa féle parasztháHorú. A ﾏoháIsi Isata. 
A török hódoltság. A HaHsHurgok és a ﾏag┞ar rendek. 

Az Erdél┞i Fejedeleﾏség. Függetleﾐségi harIok és országeg┞esítő kísérletek: doIskai Istváﾐ, 
dethleﾐ GáHor, és )ríﾐ┞i Miklós. 
A reforﾏáIió és a katolikus ﾏegújulás Mag┞arországon. 

Gazdasági és társadalﾏi, kulturális változások a XVII. századHaﾐ. 
A török kiűzése. 
A RákóIzi-szaHadságharI. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Földrajz: A terﾏészeti körﾐ┞ezet változása a török korHaﾐ. 
Mateﾏatika: KépzeletHeﾐ törtéﾐő ﾏozgatás ふpl. átdaraHolás elképzelése; testháló összehaj-

tásáﾐak, szétvágásokﾐak az elképzelése; testek külöﾐféle síkﾏetszetéﾐek elképzelése – vár-

alaprajz készítéseぶ. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: a  reforﾏáIió kulturális hatása; Pázﾏáﾐ┞ Péter; 
)ríﾐ┞i Miklós: Szigeti veszedeleﾏ, kuruI költészet, Mikes Keleﾏeﾐ. 
Éﾐek-zeﾐe: Szegéﾐ┞legéﾐ┞ katoﾐaéﾐekek ふpl. Csiﾐoﾏ Palkóぶ. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Kroﾐológia:  
1514, 1526, 1541, 1552, 1566, 1591–1606, 1664, 1686, 1699, 1703–
1711. 

Szeﾏélyek:  
Dózsa G┞örg┞, II. Lajos, Szapol┞ai Jáﾐos, II. Szulejﾏáﾐ, Fráter G┞örg┞, 
)ríﾐ┞i Miklós, dáthor┞ Istváﾐ, Károli Gáspár, doIskai Istváﾐ, dethleﾐ 
GáHor, Pázﾏáﾐ┞ Péter, )ríﾐ┞i Miklós ふa költő és hadvezérぶ, I. Lipót, 
Savo┞ai Jeﾐő, II. RákóIzi FereﾐI, Esze Taﾏás, Károl┞i Sáﾐdor, Pálff┞ 
Jáﾐos. 
Fogalmak:  

Örökös joHHág┞ság, hajdú, hódoltság, kuruI, laHaﾐI, reﾐdi koﾐföderá-
Iió, tróﾐfosztás, spaﾐ┞ol örökösödési háHorú, szatﾏári Héke. 
Topográfia:  

MoháIs, Eger, Szigetvár, Sárospatak, G┞őr, Várad, Nag┞szoﾏHat, 
Szentgotthárd, )eﾐta, Óﾐod, TreﾐIséﾐ, Majtéﾐ┞, Rodostó. 
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Teﾏatikai egység 
A FELVILÁGOSODÁS ÉS A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA  

(1721–1849) 

9 óra 

 

Előzetes tudás A koráHHi iskolai taﾐulﾏáﾐ┞ok soráﾐ szerzett isﾏeretek. 

Ismeretek 

A felvilágosodás. A felvilágosult aHszolutizﾏus jellegzetességei. Az észak-amerikai gyarmatok 

függetleﾐségi háHorúja. Az USA létrejötte. A polgári forradaloﾏ iráﾐ┞zatai FraﾐIiaországHan. 

A ﾐapóleoﾐi háHorúk Európája. Az ipari forradaloﾏ és társadalﾏi hatásai ふéletkörülﾏéﾐ┞ek, 
körﾐ┞ezetぶ. XIX. század eszﾏéi. Az 1848-as forradalmak. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Hittaﾐ: Az eg┞ház törtéﾐete a felvilágosodás, a fraﾐIia forradaloﾏ és a XIX. századi polgáro-

sodás idejéﾐ. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: a felvilágosodás és a roﾏaﾐtika, a fraﾐIia EﾐIiklopédia, Voltaire: 
Candide. 

Vizuális kultúra: klassziIizﾏus és roﾏaﾐtika. 
Éﾐek-zeﾐe: a klasszika zeﾐéje ふpl. Ha┞dﾐ, Mozart, deethoveﾐぶ, Marseillaise. 
Fizika: hőerőgépek, a teljesítﾏéﾐ┞ ﾏértékeg┞sége ふ┘attぶ. Ipari forradaloﾏ.  
ErkölIstaﾐ; etika: állaﾏpolgárság és ﾐeﾏzeti érzés. A szaHadság reﾐdje: jogok és kötelessé-
gek. Magáﾐérdek és közjó. Részvétel a közéletHeﾐ. A társadalﾏi igazságosság kérdése. 
Földrajz: urHaﾐizáIiós fol┞aﾏatok és hatásaik. Az Eg┞esült Állaﾏok létrejötte. 
Filozófia: a felvilágosodás filozófusai ふpl. Diderot, Voltaire, Rousseauぶ, a ﾐéﾏet idealizﾏus ふpl. 
Kant, Hegel), Marx. 

diológia-egészségtaﾐ: védőoltások ふaz iﾏﾏuﾐológia tudoﾏáﾐ┞áﾐak kezdeteiぶ. 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: a ﾏoderﾐ ﾐ┞ilváﾐosság kialakulása. 
Iﾐforﾏatika: iﾐterﾐetes aﾐ┞agg┞űjtés, prezeﾐtáIió készítése pl. az ipar forradaloﾏ téﾏájáHaﾐ 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Kroﾐológia:  
1740–48, 1756–63, 1776, 1783, 1789, 1791, 1794 1804–15, 1848  

Szeﾏélyek:  
Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Dide-

rot, Washington, Jefferson, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Met-

ternich, Napóleoﾐ, Nelsoﾐ, Kutuzov, Jaﾏes Watt, Stepheﾐsoﾐ, Mar┝.  
Fogalmak:  

EﾐIiklopédia, jogállaﾏ, ráIió, a hatalﾏi ágak ﾏegosztása, társadalﾏi 
szerződés, felvilágosodott aHszolutizﾏus, ﾐaIioﾐalizﾏus, liHeraliz-

mus, szocializﾏus, koﾐzervativizﾏus, alkotﾏáﾐ┞, „harﾏadik reﾐd”, 
giroﾐdi, jakoHiﾐus, polgári szaHadságjog, parlaﾏeﾐti reﾐdszer ふjoHb-

oldal, Haloldalぶ, eﾏigráIió, reakIió, terror, kapitalizﾏus, tőkés, pro-

letár, Iivil társadaloﾏ, EﾏHeri és polgári jogok ﾐ┞ilatkozata, a Füg-

getleﾐségi ﾐ┞ilatkozat. 
Topográfia:  
Poroszország, Leﾐg┞elország, aﾐgol és fraﾐIia g┞arﾏatok Észak-

AﾏerikáHaﾐ, Valﾏ┞, Veﾐdée, Austerlitz, Trafalgar, dorog┞iﾐo, Wa-

terloo. 
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Tematikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE ヱ óra 

Isﾏétlés Az előző évHeﾐ szerzett isﾏeretek feleleveﾐítése. 
 

 

 

 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS 
FELTÉTELEI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A taﾐulók isﾏerjék fel a taﾐaﾐyagHaﾐ szereplő foﾐtosaHH középkori és 
kora újkori tárgyi eﾏlékeket, legyeﾐek képesek azokat értelﾏezﾐi élő-
szóHaﾐ vagy írásHaﾐ. Legyeﾐek képesek a források és a taﾐköﾐyvi szö-
veg egyHevetésére, az eltérések okaiﾐak feltárására. Tudjaﾐak ﾐéháﾐy 
IíﾏHől álló HiHliográfiákat készíteﾐi a köﾐyvtárak felhaszﾐálásával 
kiselőadások, vitaiﾐdítók száﾏára, taﾐári útﾏutatás alapjáﾐ. Képesek 
legyeﾐek törtéﾐelﾏi folyaﾏatokat, korszakokat felisﾏerﾐi, ﾏegkülön-

Höztetﾐi. Tudjaﾐak felépített feleletet vagy előadást tartaﾐi törtéﾐel-

ﾏi téﾏákról ふleIke, fejezetrész, leIkékeﾐ átívelő folyaﾏatok, összeha-

soﾐlítások stH.ぶ. Tudjaﾐak áHrákat, térképeket és egyéH ﾏár taﾐult 
isﾏerethordozókat értelﾏezﾐi élőszóHaﾐ rövid felkészülés utáﾐ. Le-

gyeﾐek képesek a világ-, az európai és a ﾏagyar törtéﾐeleﾏ ﾐagy kor-

szakaiﾐak és foﾐtosaHH eseﾏéﾐyeiﾐek sziﾐkroﾐHaﾐ látására. Haszﾐál-

ják a taﾐköﾐyvek, ﾏuﾐkafüzetek kroﾐológiáit.  
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                            11. ÉVFOLYAM 
 

 

Éves óraszáﾏ:  
Esti tagozat: ンヶ óra 

Heti óraszáﾏ:  
Esti tagozat: ヱ óra 

 

 

Teﾏatikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE ヱ óra 

Isﾏétlés Az előző évHeﾐ szerzett isﾏeretek feleleveﾐítése. 
 

A TANTÁRGYHOZ (MŰVELTSÉGTERÜLETHEZ) KAPCSOLHATÓ FEJLESZTÉSI FELADATOK  
MINDEN TEMATIKAI EGYSÉGRE VONATKOZÓAN 

Isﾏeretszerzési és - feldolgozási képességek 

A forrásokHaﾐ és feldolgozásokHaﾐ található iﾐforﾏáIiók gyűjtése. Azoﾐos ese-

ﾏéﾐyről, jelenségről készült külöﾐHöző forrásrészletek összehasoﾐlítása. KülöﾐHö-
ző típusú források eleﾏzése, elleﾐtétes felfogású forrásrészletek összehasoﾐlítá-

sa, értelﾏezése, feldolgozása. 
A forrásokHaﾐ fellelhető leegyszerűsítő véleﾏéﾐyek kritikus értelﾏezése taﾐári 

rávezetéssel. A filﾏek, filﾏhíradók értelﾏezése. A ﾏédia forrásértékéﾐek, jelle-

géﾐek felisﾏerése, eleﾏzése. A törtéﾐeleﾏ tárgyi eﾏlékeiﾐek felisﾏerése, értelﾏezése élőszó-
Haﾐ vagy írásHaﾐ. Eltérő álláspoﾐtok felisﾏerése ﾏegadott törtéﾐelﾏi források és tudomá-
ﾐyos feldolgozások szövegéHeﾐ; az eltérések okaiﾐak vizsgálata. A változás törtéﾐeti jellegé-
ﾐek értelﾏezése ﾏeghatározott korszakHaﾐ. A törtéﾐeleﾏ jeleﾐtős szeﾏélyiségei életútjáﾐak 
Heﾏutatása. Kieﾏelkedő törtéﾐelﾏi szeﾏélyiségeik döﾐtéseiﾐek értékelése. A változás felis-

ﾏerése a törtéﾐeleﾏHeﾐ: koﾐkrét törtéﾐelﾏi példák eleﾏzése, okok, összefüggések keresése. 
Törtéﾐelﾏi folyaﾏatok, korszakok felisﾏerése, s az európai régiók ふNyugat-Európa, Közép-

Európa, Kelet-Európaぶ ﾏegkülöﾐHöztetése. Törtéﾐelﾏi eseﾏéﾐy, iﾐtézﾏéﾐy, szervezet ﾏegis-

ﾏerése források alapjáﾐ. A külöﾐHöző fejlődési régiók ﾏegkülöﾐHöztetése, összehasoﾐlítása. 
Tájékozódás kéziköﾐyvekHeﾐ, az isﾏeretterjesztő folyóiratokHaﾐ és az iﾐterﾐet valaﾏely ﾏa-

gyar ﾐyelvű keresőprograﾏjáHaﾐ. 
 

Kifejezőképességek 

A törtéﾐeleﾏ ﾏeghatározó jeleﾐtőségű törtéﾐelﾏi szeﾏélyiségeiﾐek szerepéﾐek értékelése. 
A korszakokra voﾐatkozó törtéﾐelﾏi szakkifejezések helyes haszﾐálata. A törtéﾐelﾏi fogalﾏak 
ﾏagyarázata. Érvelési teIhﾐikák isﾏerete és alkalﾏazása szóHaﾐ és írásHaﾐ. Egy téﾏa Heﾏu-

tatása töHHféle ﾏódszer és eszköz ふélőszó, térkép, kép, filﾏrészlet, tárgyak stH.ぶ ötvözésével. 
Egy-egy előre ﾏegadott kérdés kapIsáﾐ saját véleﾏéﾐy ﾏegfogalﾏazása, kifejtése. Egyes 
téﾏák ﾐyoﾏoﾐ követése a sajtóHaﾐ és a töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió egyéH területeiﾐ ふpl. az EU-

csatlakozásぶ. HosszaHH adatsorok, grafikoﾐok, áHrák alapjáﾐ törtéﾐelﾏi változások felisﾏeré-
se és Heﾏutatása.  
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Szeﾏléletes diagraﾏok és grafikoﾐok készítése gazdasági, társadalﾏi, deﾏográfiai folyaﾏa-

tokról. TáHlázatkészítés deﾏográfiai, gazdasági és társadaloﾏtörtéﾐeti adatok Heﾏutatásá-
hoz. 
 

 Jártasság a feladatlapok kitöltéséHeﾐ; tájékozottság javítási elveiHeﾐ és ﾏódszereiHeﾐ. Jegy-

zetek készítése előre ﾏegadott szakirodalﾏi részletek alapjáﾐ, kiselőadások készítése. Kivoﾐat 
készítése rövideHH ふヴ-ヵ oldalぶ tudoﾏáﾐyos-isﾏeretterjesztő szövegrészletről, feleletterv készí-
tése ﾏegadott téﾏáról. A törtéﾐeleﾏ tárgyi eﾏlékeiﾐek felisﾏerése, azok Heﾏutatása élőszó-
ban. 

 

Tájékozódás az időHeﾐ 

FoﾐtosaHH folyaﾏatok vagy jeleﾐségek időreﾐdjéﾐek összeállítása. Időreﾐdi táHlá-
zat készítése Az időHeﾐ való jártasság Heﾏutatása élőHeszédHeﾐ, írásHaﾐ és a tér-

képeﾐ. A térHeﾐ és időHeﾐ játszódó eseﾏéﾐyek közötti kapIsolat felisﾏerése. Idő-
reﾐdi táHlázatok és térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az 
egyeteﾏes és a ﾏagyar kroﾐológiák haszﾐálata. 

 

Tájékozódás a térHeﾐ  
Törtéﾐelﾏi jeleﾐségek terﾏészeti feltételeiﾐek ﾏegállapítása a szaktaﾐár útﾏutatása alapjáﾐ. 
Törtéﾐelﾏi helyek azoﾐosítása ﾏai térképekeﾐ. 
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Tematikai egység 

MAGYARORSZÁG ÚJJÁSZERVEZŐDÉSE A 

HABSBURG BIRODALOM KERETEI KÖZÖTT 

(1711–1790) 

ヵ óra 

Előzetes tudás 
A koráHHi iskolai taﾐulﾏáﾐ┞ok soráﾐ szerzett isﾏeretek feleleveﾐí-
tése. 

Ismeretek 

Deﾏográfiai változások, az etﾐikai aráﾐ┞ok átalakulása. Gazdaság és társadaloﾏ a XVIII. sz. 
Mag┞arországáﾐ. A felvilágosult aHszolutizﾏus és a reﾐdek. A ﾏag┞ar királ┞ság a HaHsHurg 
Birodalomban. Művelődés, eg┞házak, iskolák. 

KapIsolódási poﾐtok: 

Földrajz: Mag┞arország terﾏészeti adottságai. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: N┞elvújítás - Kazinczy Ferenc. A ﾏag┞ar felvilágosodás irodalﾏa: 
desseﾐ┞ei G┞örg┞, Csokoﾐai Vitéz Mihál┞. 
Éﾐek-zeﾐe: a Harokk zeﾐe ふpl. J. S. daIh, Häﾐdelぶ, a klasszika zeﾐéje ふpl. Haydn). 

Vizuális kultúra: Harokk stílusú épületek ふpl. a fertődi Esterház┞-kastél┞ぶ, freskók, szoHrok és 
táHlaképek Mag┞arországon,  

Iﾐforﾏatika: köﾐ┞vtártípusok, köﾐ┞vtártörtéﾐet. . Grafikoﾐok, diagraﾏok készítése a deﾏo-

gráfiai adatok szeﾏléltetésére. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Kroﾐológia:  
1722–1723, 1740–1780, 1767, 1777, 1780–1790.  

Szeﾏélyek: 

III. Károl┞, Mária Terézia, II. József, Kauﾐitz.  
Fogalmak:  

Hel┞tartótaﾐáIs, Hetelepítés, kettős váﾏreﾐdszer, vallási türeleﾏ, 
állaﾐdó hadsereg, ﾏágﾐás, kötelező állaﾏi oktatás, úrHéri reﾐdezés, 
páteﾐs, ﾐ┞elvreﾐdelet, „kalapos királ┞”, PragﾏatiIa SaﾐItio, osztrák 
örökösödési háHorú, hétéves háHorú, „fordított Caﾐossa-járás”, job-

Hágyrendelet. 

Topográfia: Határőrvidék, dáﾐát. 
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Teﾏatikai egység 

A POLGÁROSODÁS KEZDETEI (1790–1847) ÉS  
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC MAGYARORSZÁGON 

 (1848–1849) 

7 óra 

 

Előzetes tudás A koráHHi iskolai taﾐulﾏáﾐ┞ok soráﾐ szerzett isﾏeretek. 

Ismeretek 

Új eleﾏek a gazdaságHaﾐ. Az átalakuló társadaloﾏ. A fraﾐIia forradaloﾏ és a ﾐapóleoﾐi há-
Horúk hatása Mag┞arországra. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás, ﾐeﾏzeti-

ségi kérdés. A reforﾏkori ﾏűvelődés, kultúra. Polgári forradaloﾏ Mag┞arországoﾐ ヱΒヴΒ ﾏár-

cius– április. A forradaloﾏ Helső és külső feltételei, proHléﾏái. A ﾐeﾏzeti öﾐvédeleﾏ ﾏeg-

szervezése és a tavaszi hadjárat. A szaHadságharI Hefejező szakasza és veresége. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: A felvilágosodás és a reforﾏkor irodalﾏa. Neﾏzeti dráﾏa, ﾐeﾏze-

ti szíﾐjátszás kezdetei. 
Dráﾏa és táﾐI: A XIX. századi ﾏag┞ar szíﾐház és dráﾏa ﾐéháﾐ┞ alkotása: Katoﾐa József: dánk 

Háﾐ, Vörösﾏart┞ Mihál┞: Csoﾐgor és Tüﾐde. 
Vizuális kultúra: KlassziIizﾏus és roﾏaﾐtika ふpl. PollaIk Mihál┞: Neﾏzeti Múzeuﾏぶ. 
Éﾐek-zeﾐe: Hiﾏﾐusz, Szózat, Erkel FereﾐI: Huﾐ┞adi László – a ﾐeﾏzeti opera születése, Liszt 
Ferenc. 

Földrajz: Mag┞arország terﾏészeti adottságai, fol┞aﾏszaHál┞ozás. 
Iﾐforﾏatika: Glog ふiﾐteraktív taHlóぶ készítése SzéIheﾐ┞i Istváﾐ g┞akorlati újításairól. 
Az 1848-49-es szaHadságharI száﾏítógépes stratégiai játék alkalﾏazása. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Kroﾐológia:  
1795, 1825, 1830, 1832–36, 1844, 1847.  

1848. III. l5., IV. 11., IX. 29., 1849. IV. 6., IV. l4., V. 21., VIII. 13., X. 6.  

Szeﾏélyek:  
MartiﾐoviIs, HajﾐóIz┞, KaziﾐIz┞, KölIse┞, Deák, Eötvös, Kossuth, dat-

th┞áﾐ┞i Lajos, SzéIheﾐ┞i Istváﾐ, Wesseléﾐ┞i, I. FereﾐI, Jókai, Petőfi, 

Görge┞, Klapka, deﾏ, DaﾏjaﾐiIh, JelačiJ, WiﾐdisIhgraetz, Haynau.  

Fogalmak:  

Mag┞ar jakoHiﾐus, reforﾏ, polgári átalakulás, Ieﾐzúra, állaﾏﾐ┞elv, 
örökváltság, közteherviselés, érdekeg┞esítés, védőváﾏ , ﾏárIiusi ifjak, 
ﾐeﾏzetőrség, ﾐépképviseleti országg┞űlés, felelős korﾏáﾐ┞, joHHágy-

felszabadítás, választójog, függetleﾐség, ﾐeﾏzetiségi törvéﾐ┞  
Topográfia: 
Pest-duda, Fiuﾏe, Vaskapu, Pákozd, Kápolﾐa, Isaszeg, Koﾏároﾏ, Se-

gesvár, Arad. 
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Teﾏatikai egység 
A NEMZETÁLLAMOK ÉS AZ IMPERIALIZMUS KORA,  

A DUALIZMUS MAGYARORSZÁGA (1849–1914) 

7 óra 

 

Előzetes tudás A koráHHi iskolai taﾐulﾏáﾐ┞ok soráﾐ szerzett isﾏeretek. 

Ismeretek 

Gazdasági és társadalﾏi változások, a ﾏásodik ipari forradaloﾏ. Az eg┞séges Olaszország és Néﾏet-

ország kialakulása. PolgárháHorú az Aﾏerikai Eg┞esült ÁllaﾏokHaﾐ. A „keleti kérdés” és a dalkáﾐ. Az 
orosz reforﾏkísérletek. G┞arﾏatosítás: a Hrit g┞arﾏatHirodaloﾏ. Hatalmi viszonyok, katonai-politikai 

szövetségek a századfordulóﾐ. A ﾏuﾐkásság politikai erővé szerveződése. A ﾏegtorlás, a daIh-

rendszer. A kieg┞ezés. Gazdasági és társadalﾏi fejlődés a dualizﾏus koráHaﾐ. Társadalﾏi Isoportok 
életforﾏái, ﾐépesség, ﾐeﾏzetiség. A városiasodás. A tudoﾏáﾐ┞os és ﾏűvészeti élet fejlődése. 
A kieg┞ezés reﾐdszeréﾐek Helső elleﾐtﾏoﾐdásai. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Földrajz: Koﾐtiﾐeﾐsek földrajza, Európa országai, dalkáﾐ, a városfejlődés szakaszai. Folyam-
szaHál┞ozás, terﾏészetkárosítás, árvizek kiváltó okai. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: Araﾐ┞ Jáﾐos: A ┘alesi Hárdok, a századforduló irodalﾏi élete ふpl. a 
Nyugat). Stendhal, Balzac, Victor Hugo, Puskin, Zola, Dosztojevszkij, Verlaine, Rimbaud, 
Baudelaire, Keats. 
Vizuális kultúra: Roﾏaﾐtika és realizﾏus ふpl. MuﾐkáIs┞ Mihál┞ぶ, a szeIesszió és eklektika jel-
leﾏzői ふpl. Steiﾐdl Iﾏre: Országházぶ. Eklektika, szeIesszió és az izﾏusok ﾏeghatározó alkotói 
és ﾏűvei. 
Éﾐek-zeﾐe: Liszt FereﾐI, az operett születése, dartók déla, Kodál┞ )oltáﾐ. Verdi, Puccini, 
Wagner, Debussy 
 Fizika:  Az elektrifikáIió, a traﾐszforﾏátor, a villaﾏos ﾏozdoﾐ┞, a karHurátor. Faraday, 
Helmholz 
Testﾐevelés és sport: Újkori oliﾏpiák. Mag┞ar oliﾏpiai részvétel – Hajós Alfréd, ﾏag┞ar siker-
sportágak ふpl. úszás, vívásぶ. 
Kéﾏia: Me┞er, Meﾐg┞elejev, Curie házaspár ふfizika isぶ. 
diológia-egészségtaﾐ: Pasteur, Dar┘iﾐ: evolúIióelﾏélet. 
Iﾐforﾏatika: Iﾐterﾐetes forrásg┞űjtés pl. a dualizﾏus kori élIlapok ふdoloﾐd Miska, dorsszeﾏ 
Jaﾐkó, Üstökösぶ aﾐ┞agáHól. 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Évszáﾏok:  
1853–56, 1861, 1861–65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1904, 1905, 1907,  

ヱΒヴΓ. októHer ヶ., ヱΒヶΑ, ヱΒヶΒ, ヱΒΑヵ–90, 1896. 

Szeﾏélyek:  
III. Napóleoﾐ, I. Miklós, Cavour, GariHaldi, disﾏarIk, Viktória királ┞ﾐő, II. 
Vilmos, Lenin, Lincoln.  

FereﾐI József, Ha┞ﾐau, daIh, Deák FereﾐI, Aﾐdráss┞ G┞ula, Tisza Kálﾏáﾐ, 

daross GáHor, Tisza Istváﾐ, Jászi Oszkár. 
Topográfia:  
USA, Kríﾏ-félsziget, Pieﾏoﾐt, Olasz Királ┞ság, Néﾏet Császárság, Szuezi-

csatorna, Panama-Isatorﾐa, Elzász-Lotariﾐgia, Roﾏáﾐia, SzerHia, dulgária, 

Bosznia-HerIegoviﾐa, dudapest, Osztrák–Magyar Monarchia. 

Fogalmak:  

IﾐterﾐaIioﾐálé, keresztéﾐ┞szoIializﾏus, szoIiáldeﾏokráIia, Ieﾐtruﾏ, peri-

féria, részvéﾐ┞társaság, ﾏoﾐopóliuﾏ, középosztál┞, dualizﾏus.  
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Teﾏatikai egység 
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL 

 A NAGY GAZDASÁGI VÁLSÁGIG (1914–1929) 

7 óra 

 

Előzetes tudás A koráHHi iskolai taﾐulﾏáﾐ┞ok soráﾐ szerzett isﾏeretek. 

Ismeretek 

Az első világháHorú kiroHHaﾐása, jellege, törtéﾐete. Az oroszországi politikai változások, Hol-

sevik hataloﾏátvétel, a Holsevik ideológia és propagaﾐda, a Szovjetuﾐió létrejötte.A Párizs 
körﾐ┞éki Hékék, a versailles-i Hékereﾐdszer foﾐtosaHH poﾐtjai. Gazdaság és a társadaloﾏ új 
jeleﾐségei ふpl.: a ﾐői eﾏaﾐIipáIió, ﾏotorizáIióぶ. Mag┞arország részvétele az első világháHo-

rúHaﾐ. Az őszirózsás forradaloﾏ. Kísérlet a koﾏﾏuﾐista diktatúra ﾏegtereﾏtésére: a Ta-

ﾐáIsköztársaság. A triaﾐoﾐi Héke, hatása a gazdaságra, társadaloﾏra, az etﾐikai viszoﾐ┞okra. 
A határoﾐ túli ﾏag┞arság sorsa. A Horthy-reﾐdszer kialakulása és koﾐszolidáIiója. A Horth┞-

reﾐdszer társadalﾏa és a revíziós külpolitika. A ﾏűvelődési viszoﾐ┞ok. Az életﾏód változásai. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Földrajz: Európa doﾏHorzata és vízrajza. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ:  MóriIz )sigﾏoﾐd: darHárok, Ad┞ Eﾐdre, daHits Mihál┞ háHorús 
versei. 

Kéﾏia: HadászatHaﾐ haszﾐosítható veg┞i aﾐ┞agok. 
Fizika:  „kis-Curie” 

Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: TöﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió, ﾏédiuﾏok hatása a ﾏiﾐdeﾐﾐapi 
életre. 
Éﾐek-zene: katonadalok 

KULCSFOGALMAK  

FOGALMAK 

Évszáﾏok:  
1914–18, 1917, 1919, 1922, 1925.  

ヱΓヱヴ. július ヲ., ヱΓヱΒ.októHer ンヱ., ヱΓヱΒ. ﾐoveﾏHer ン., ヱΓヱΓ. ﾏárIius 
ヲヱ., ヱΓヲヰ. , júﾐius ヴ., ヱΓヲヱ–31, 1927  

Szeﾏélyek: 
FereﾐI Ferdiﾐáﾐd, Sztáliﾐ, TroIkij, Wilsoﾐ, CleﾏeﾐIeau, Llo┞d 

George, Stresemann, Mussolini 

gróf Károl┞i Mihál┞, Kuﾐ déla, Horth┞ Miklós, gróf Teleki Pál, gróf 
Bethleﾐ Istváﾐ, KleHelsHerg Kuﾐó, Nag┞atádi SzaHó Istváﾐ, Pe┞er 
Károl┞.  
Topográfia: 
Szarajevó, Marﾐe, Soﾏﾏe, Szeﾐtpétervár, SzerH–Horvát–Szlovéﾐ 
Királ┞ság, DoHerdó, Isoﾐzó, triaﾐoﾐi Mag┞arország, Piave, Versailles, 

Csehszlovákia, Leﾐg┞elország, Halti állaﾏok, Curzoﾐ-vonal  

Fogalmak:  

VilláﾏháHorú – állóháHorú, ultiﾏátuﾏ, közpoﾐti hatalﾏak, paIifiz-

ﾏus, szovjet, fasizﾏus, korporatív állaﾏ, eg┞pártreﾐdszer, koﾏﾏu-

nizmus, kollektivizálás, GULAG, kisaﾐtaﾐt, kiseHHségvédeleﾏ, 
őszirózsás forradaloﾏ, etﾐikai és törtéﾐeti elv, proletárdiktatúra, 
TaﾐáIsköztársaság, vörös- és fehérterror, ﾐuﾏerus Ilausus, aﾐti-

szeﾏitizﾏus, irredeﾐtizﾏus, revízió, társadaloﾏHiztosítás, koﾐszoli-

dáIió. 
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Tematikai egység TÁRSADALOMISMERET 8 óra 

A taﾐtárgyhoz  
(műveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

feladatok 

Reális öﾐisﾏeret és öﾐértékelés, a ﾏásik eﾏHer szeﾏél┞iségéﾐek tisztele-

te és ﾏegértése. Törekvés erősítése az életvitel tudatos alakítására. Vilá-
gos kép kialakítása a taﾐulókHaﾐ az általuk Hetöltött státusok szerepkész-

leteiről. A társadalﾏi tér- és időszeﾏlélet fejlesztése. Ol┞aﾐ képességek és 
attitűdök fejlesztése, ﾏel┞ﾐek HirtokáHaﾐ a taﾐulók képesek leszﾐek ál-

laﾏpolgári jogaik g┞akorlására. A ﾐeﾏzeti tudat erősítése. Törekvés erősí-
tése az előítéletes ﾏagatartás következetes elutasítására. Azokﾐak a kap-

Isolódási poﾐtokﾐak a ﾏegisﾏertetése, ﾏel┞ek Mag┞arországot Európá-
val összekötik. Az etika alapfogalﾏaiﾐak ﾏegisﾏertetése. Érvelés az em-

Her kilétéről, a jó és rossz ﾏiHeﾐlétéről, az eréﾐ┞ekről fol┞tatott vitákHaﾐ; 
saját ﾏaga és körﾐ┞ezete száﾏára a hel┞es Iselekedet alapelveiﾐek ﾏeg-

fogalﾏazása. 

Ismeretek Követelﾏéﾐyek 

A ﾏai ﾏagyar társadaloﾏ 

Társadalﾏi Isoportok – társadalﾏi ﾏoHilitás 

A társadaloﾏ rétegződése és térHeli szerkezete 

Gazdagság és szegéﾐ┞ség. Neﾏzeti és etﾐikai 
kiseHHségek 

SzoIializáIió és társadalﾏi deviaﾐIiák 

 ふöﾐgyilkosság, Hűﾐözés, alkoholizﾏus, vaﾐdaliz-

ﾏus, idegeﾐgyűlölet, káHítószerぶ 
A szoIializáIió fogalﾏa, tartalﾏa és szíﾐterei 
ProHléﾏák a szoIializáIió fol┞aﾏatáHaﾐ. 

Az iskola világa 

A ﾏűveltség társadalﾏi szerepe 

Közoktatás – szakoktatás – felsőoktatás  

A ﾏűvelődés iskoláﾐ kívüli forﾏái és szíﾐterei 
Az iskoláﾐ kívüli ﾏűvelődésHeﾐ, képzésHeﾐ részt 
vevők érdekérvéﾐyesítési lehetőségei 
A politika világa 

A politika fogalma. Diktatúra és deﾏokráIia 

Az érdekérvéﾐ┞esítés külöﾐféle ﾏódjai 
TöﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió és politika. 
 Rendszerváltás Magyarországoﾐ. A hazai pártok 
általáﾐos jelleﾏzői. Érdek-képviseleti szervezetek 
és ﾐyoﾏásgyakorló Isoportok 

A közvéleﾏéﾐy-kutatás 

A taﾐuló tudja reﾐdszerezﾐi, eleﾏezﾐi az in-

forﾏáIiót, következtetéseket levoﾐﾐi; leg┞eﾐ 
képes érvelﾐi álláspoﾐtja ﾏellett és ﾏegérte-

ﾐi ﾏások álláspoﾐtját; leg┞eﾐ képes szeﾏel-

véﾐ┞ek öﾐálló feldolgozására szóHaﾐ és írás-

Haﾐ; leg┞eﾐ képes ﾏegfoﾐtolt, tárg┞ilagos 
véleﾏéﾐ┞alkotásra, esetleg véleﾏéﾐ┞változ-

tatásra is; tudjoﾐ Heszáﾏolﾐi saját tapasztala-

tairól vag┞ töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIiós eszközökHől 
szerzett isﾏereteiről, és leg┞eﾐ képes érté-
kelﾐi azokat; isﾏerje a társadalﾏi, állampol-

gári és gazdasági isﾏeretekhez kapIsolódó 
általáﾐos és koﾐkrét fogalﾏakat; leg┞eﾐ tisz-

táHaﾐ a deﾏokratikus goﾐdolkodási és ﾏaga-

tartási ﾏintákkal. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Földrajz: régiók, ﾏag┞ar tájak kulturális, ﾐéprajzi és terﾏészeti értékei. Demográfiai ﾏutatók, ﾐépes-

ség összetétele, gazdasági szerkezetváltás. Muﾐkaﾐélküliség. GloHalizáIió. Európai Uﾐió, a Isatlakozás 
hatásai. A ﾏuﾐkaerő szaHad áraﾏlása. TraﾐszﾐaIioﾐális vállatok ﾏegjeleﾐése Mag┞arországoﾐ. 
Politológia, szoIiológia: reﾐdszerváltás. KiseHHségek, etﾐikuﾏok. SzoIiális háló hiáﾐ┞osságai. 

Etika: társadalﾏi szolidaritás. TöHHség és kiseHHség. 

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Társadalﾏi ﾏoHilizáIió, szoIializáIió, társadalﾏi rétegződés, politika, 

párt, pártreﾐdszer, ﾏédia, töﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió. 
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Teﾏatikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK  MÉRÉSE ヱ óra 

Értékelés 
1. A taﾐulók éves teljesítﾏéﾐ┞éﾐek értékelése ふportfólióぶ 
2. Hag┞oﾏáﾐ┞os írásHeli/szóHeli vizsgafeladatok 

* lásd 28. oldal 
 

 

 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELEI 

 

 

 

 
 

 

A taﾐulók legyeﾐek képesek a források és a taﾐköﾐyvi szöveg egy-

Hevetésére. Tudjaﾐak HiHliográfiákat készíteﾐi az iskolai és köz-

köﾐyvtárak felhaszﾐálásával kiselőadások, vitaiﾐdítók Iéljára. Tud-

janak felépített feleletet adﾐi a taﾐult téﾏákról. Tudjaﾐak áHrákat, 
térképeket és egyéH isﾏert és új isﾏerethordozókat értelﾏezﾐi 
élőszóHaﾐ, rövid felkészülés utáﾐ. Tudjaﾐak ﾏéréseket készíteﾐi a 
térképeﾐ öﾐállóaﾐ vagy szaktaﾐári segítséggel ふlakosságszáﾏ, ﾐép-

sűrűség, gazdasági fejlettségぶ. Tudják a térképeﾐ áHrázolt jeleﾐsé-
geket Heépíteﾐi szóHeli és írásHeli feladatok ﾏegoldásáHa. 
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ヱヲ. évfolyaﾏ 
Éves óraszáﾏ:  

Esti tagozat: 62 óra 

Heti óraszáﾏ: 
Esti tagozat: 2 óra 

 

Teﾏatikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE 4 óra 

Isﾏétlés 

Javaslat 

Az előző évHeﾐ szerzett isﾏeretek feleleveﾐítése. 
PróHa érettségi 

 

A TANTÁRGYHOZ (MŰVELTSÉGTERÜLETHEZ) KAPCSOLHATÓ FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 MINDEN TEMATIKAI EGYSÉGRE VONATKOZÓAN 

Isﾏeretszerzési és - feldolgozási képességek 

A forrásokHaﾐ és feldolgozásokHaﾐ található iﾐforﾏáIiók gyűjtése. Azoﾐos ese-

ﾏéﾐyről, jeleﾐségről készült külöﾐHöző forrásrészletek összehasoﾐlítása. KülöﾐHö-
ző típusú források eleﾏzése, elleﾐtétes felfogású forrásrészletek összehasoﾐlítá-

sa, értelﾏezése, feldolgozása. A forrásokHaﾐ fellelhető leegyszerűsítő véleﾏé-
ﾐyek kritikus értelﾏezése taﾐári rávezetéssel. A filﾏek, filﾏhíradók értelﾏezése. 

A ﾏédia forrásértékéﾐek, jellegéﾐek felisﾏerése, eleﾏzése. Neﾏzetközi szerző-
dések, szövetségi ﾏegállapodások, ﾐeﾏzetközi szervezetek alapokﾏáﾐyaiﾐak eleﾏzése. A 
törtéﾐeleﾏ tárgyi eﾏlékeiﾐek felisﾏerése, értelﾏezése élőszóHaﾐ vagy írásHaﾐ. Eltérő állás-

poﾐtok felisﾏerése ﾏegadott törtéﾐelﾏi források és tudoﾏáﾐyos feldolgozások szövegéHeﾐ; 
az eltérések okaiﾐak vizsgálata. A változás törtéﾐeti jellegéﾐek értelﾏezése ﾏeghatározott 
korszakHaﾐ. A törtéﾐeleﾏ jeleﾐtős szeﾏélyiségei életútjáﾐak Heﾏutatása. Kieﾏelkedő törté-
ﾐelﾏi szeﾏélyiségek döﾐtéseiﾐek értékelése. 
Törtéﾐelﾏi folyaﾏatok, korszakok felisﾏerése, s az európai régiók ふNyugat-Európa, Közép-

Európa, Kelet-Európaぶ ﾏegkülöﾐHöztetése. Törtéﾐelﾏi eseﾏéﾐy, iﾐtézﾏéﾐy, szervezet ﾏeg-

isﾏerése források alapjáﾐ. A külöﾐHöző fejlődési régiók ﾏegkülöﾐHöztetése, összehasoﾐlítása. 

Tájékozódás kéziköﾐyvekHeﾐ, az isﾏeretterjesztő folyóiratokHaﾐ és az iﾐterﾐet valaﾏely ﾏa-

gyar ﾐyelvű keresőprograﾏjáHaﾐ. Teﾏatikus HiHliográfiák készítése az iskolai és közköﾐyvtá-
rak felhaszﾐálásával. 
 

Kifejezőképességek 

A törtéﾐeleﾏ ﾏeghatározó jeleﾐtőségű törtéﾐelﾏi szeﾏélyiségeiﾐek szerepéﾐek értékelése.  
A korszakokra voﾐatkozó törtéﾐelﾏi szakkifejezések helyes haszﾐálata. A törtéﾐelﾏi fogalmak 

ﾏagyarázata. Érvelési teIhﾐikák isﾏerete és alkalﾏazása szóHaﾐ és írásHaﾐ. Egy téﾏa Heﾏu-

tatása töHHféle ﾏódszer és eszköz ふélőszó, térkép, kép, filﾏrészlet, tárgyak stH.ぶ ötvözésével. 
Egy-egy előre ﾏegadott kérdés kapIsáﾐ saját véleﾏéﾐy ﾏegfogalﾏazása, kifejtése. 
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 Előadás készítése ふﾏeghatározott terjedeleﾏHeﾐぶ törtéﾐeti téﾏákról segédeszközök felhasz-

ﾐálásával. 
HosszaHH adatsorok, grafikoﾐok, áHrák alapjáﾐ törtéﾐelﾏi változások felisﾏerése és Heﾏuta-

tása.  

 

Szeﾏléletes diagraﾏok és grafikoﾐok készítése gazdasági, társadalﾏi, deﾏográfi-

ai folyamatokról. TáHlázatkészítés deﾏográfiai, gazdasági és társadaloﾏtörtéﾐeti 
adatok Heﾏutatásához.  

Jártasság a feladatlapok kitöltéséHeﾐ; tájékozottság javítási elveiHeﾐ és ﾏódsze-

reiben. Jegyzetek készítése előre ﾏegadott szakirodalﾏi részletek alapjáﾐ, kis-

előadások készítése. 
 

Tájékozódás az időHeﾐ 

FoﾐtosaHH folyaﾏatok vagy jeleﾐségek időreﾐdjéﾐek összeállítása. Időreﾐdi táHlázat készítése 

Az időHeﾐ való jártasság Heﾏutatása élőHeszédHeﾐ, írásHaﾐ és a térképeﾐ. A térHeﾐ és időHeﾐ 
játszódó eseﾏéﾐyek közötti kapIsolat felisﾏerése. Időreﾐdi táHlázatok és térképek összeha-

soﾐlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyeteﾏes és a ﾏagyar kroﾐológiák haszﾐálata. 
 

Tájékozódás a térHeﾐ  
Törtéﾐelﾏi jeleﾐségek terﾏészeti feltételeiﾐek ﾏegállapítása a szaktaﾐár útﾏutatása alap-

jáﾐ. Törtéﾐelﾏi helyek azoﾐosítása ﾏai térképekeﾐ. Seﾏatikus rajz készítése egy-egy történeti 

táj egységeiről. Teﾏatikus törtéﾐelﾏi térképek adataiﾐak összehasoﾐlítása ふpl. gazdasági 
fejlődés, ﾐépsűrűség, ﾐeﾏzetiségi összetétel változásaぶ. 
 

 

Teﾏatikai egység 

A NAGY GAZDASÁGI VÁLSÁGTÓL A  
MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG. 

 MAGYARORSZÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

(1929–1945) 

18 óra 
 

Előzetes tudás 
A koráHHi iskolai taﾐulﾏáﾐ┞ok soráﾐ szerzett isﾏeretek feleleveﾐí-
tése. 

Ismeretek 

Az olasz fasizﾏus ideológiája és a fasiszta párt hataloﾏra jutása 

Az 1929-33-as világgazdasági válság. Válságkezelés az USA-ban. 

A ﾐeﾏzeti szoIializﾏus ideológiája, a ﾐáIi párt hataloﾏra jutása és a ﾐáIi diktatúra jelleﾏzői. 
A sztáliﾐi diktatúra a ンヰ-as évekHeﾐ. 
A ﾏásodik világháHorú fő eseﾏéﾐ┞ei, fordulópoﾐtjai. A szövetségesek g┞őzelﾏe. 
A ﾏegosztott Európa. 
Gazdasági válság és joHHratolódás a ﾏag┞ar HelpolitikáHaﾐ.  
Mag┞arország háHorús részvétele a II. világháHorúHaﾐ. A Kálla┞-korﾏáﾐ┞ politikája. 
A ﾐéﾏet ﾏegszállás. A holokauszt Mag┞arországoﾐ.  
A sikerteleﾐ kiugrás. A ﾐ┞ilas hataloﾏátvétel. 
Mag┞arország szovjet felszaHadítása és ﾏegszállása. 

KapIsolódási poﾐtok: 
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Földrajz: Mag┞arország és Közép-Európa terﾏészeti adottságai. 
diológia-egészségtaﾐ: Szeﾐt-G┞örg┞i AlHert. 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: A N┞ugat ﾏiﾐt fol┞óirat és ﾏiﾐt ﾏozgaloﾏ; József Attila; a ﾐépi 
írók; a határoﾐ túli irodaloﾏ. Radﾐóti Miklós, Seﾏpruﾐ: A ﾐag┞ utazás, Kertész Iﾏre: Sorsta-

lanság. Szeﾏél┞es törtéﾐetek, ﾐaplók, ﾏeﾏoárok 

Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: Avaﾐtgárd – Kassák Lajos. TöﾏegkoﾏﾏuﾐikáIió, ﾏédiu-

ﾏok hatása a ﾏiﾐdeﾐﾐapi életre, a ﾏag┞ar haﾐgosfilﾏg┞ártás kezdetei. Propaganda-

eszközök 

Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret ,Vizuális kultúra:  A teIhﾐikai képalkotás: féﾐ┞képezés, a 
filﾏ jeleﾐtősége. Féﾐ┞képek értelﾏezése ふpl. Capa: A ﾐorﾏaﾐdiai partraszállás féﾐ┞képeiぶ. 
Videó-iﾐterjúk, visszaeﾏlékezések, a videó-iﾐterjú, ﾏiﾐt ﾏűfaj eleﾏzése 

Iﾐforﾏatika: Aﾐ┞agg┞űjtés tudatos és kritikus iﾐterﾐethaszﾐálattal a revízió, irredeﾐtizﾏus 
téﾏájában. ArIhív filﾏfelvételek keresése az iﾐterﾐeteﾐ, és eleﾏzésük. 
Fizika: Nukleáris eﾐergia, atoﾏHoﾏHa. 
Etika: Az iﾐtoleraﾐIia, a g┞űlölet, a kirekesztés, a rasszizﾏus. 
Hittaﾐ: Taﾐúságtevők a ﾏásodik világháHorú idejéﾐ.  

KULCSFOGALMAK 

 FOGALMAK 

Évszáﾏok:  
ヱΓヲΓ, ヱΓンン, ヱΓンヶ, ヱΓンΒ, ヱΓンΓ. szepteﾏHer ヱ., ヱΓヴヱ. júﾐius ヲヲ., ヱΓヴヴ. 
júﾐius ヶ., ヱΓヴヵ. ﾏájus Β., augusztus ヶ., szepteﾏHer ヲ. ヱΓンΒ. ﾐoveﾏHer 
ヲ., ヱΓンΓ. ﾏárIius ヱヵ., ヱΓヴヰ. augusztus ンヰ., ヱΓヴヱ .júﾐius ヲヶ., 1943. 

jaﾐuár, ヱΓヴヴ. ﾏárIius ヱΓ., ヱΓヴヴ. októHer ヱヵ., ヱΓヴヴ. deIeﾏHer ヲヱ., 
ヱΓヴヵ. április. 
Szeﾏélyek:  
Ke┞ﾐes, Roosevelt, Hitler, Göriﾐg, ChurIhill, Roﾏﾏel, Moﾐtgoﾏer┞, 
Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bajcsy-)siliﾐszk┞ Eﾐdre, GöﾏHös G┞u-

la, dárdoss┞ László, Kálla┞ Miklós, Szálasi FereﾐI, Dálﾐoki Miklós déla   
Topográfia:  
drit Neﾏzetközösség, Szlovákia, Leﾐiﾐgrád, Pearl HarHor, Mid┘a┞, 
Sztáliﾐgrád, AusIh┘itz, Hirosiﾏa, El-Alamein, Kurszk, Normandia, Fel-

vidék, Újvidék, Kárpátalja, Voroﾐ┞ezs, Doﾐ-kanyar.  

Fogalmak:  

Tőzsde, túlterﾏelési válság, Ne┘ Deal, tervgazdálkodás, totális dikta-

túra, ﾐeﾏzetiszoIializﾏus, derliﾐ–Róﾏa teﾐgel┞, AﾐsIhluss, koﾐIeﾐt-

ráIiós táHor, ﾐépirtás, holokauszt, partizáﾐ, totális háHorú, aﾐtifasiszta 
koalíIió. 
Népi-falukutató ﾏozgaloﾏ, ﾐ┞ilasﾏozgaloﾏ, ﾐ┞ilas puIIs, zsidótör-

véﾐ┞, feg┞veres seﾏlegesség, hadigazdaság, „hiﾐtapolitika”, „kiugrás”, 
gettó, deportálás, ﾏuﾐkaszolgálat, hadifogság. 
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Teﾏatikai egység 

A JELENKOR ÉS 

 MAGYARORSZÁG A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN  
(1945-TŐL NAPJAINKIG) 

18 óra 

Előzetes tudás A koráHHi iskolai taﾐulﾏáﾐ┞ok soráﾐ szerzett isﾏeretek feleleveﾐítése 

Ismeretek 

HidegháHorús szeﾏHeﾐállás és időszakos eﾐ┞hülés politikája a ﾏásodik világháHorú utáﾐ. 
A koﾏﾏuﾐista reﾐdszerek kialakulása és Hukása. Az Európáﾐ kívüli világ ふKíﾐa, Iﾐdia, Japáﾐぶ. 
Az európai iﾐtegráIió törtéﾐete, az EU alapelvei, foﾐtosaHH iﾐtézﾏéﾐ┞ei, azok ﾏűködése. Az 

eﾏHeriség az ezredfordulóﾐ: a gloHális világ és proHléﾏái. Mag┞arország újjáépítése a II. vi-

lágháHorú utáﾐ, a deﾏokratikus közélet kiépítéséﾐek kísérlete. A párizsi Hékeszerződés. A 

koﾏﾏuﾐista diktatúra kiépítése. A forradaloﾏhoz vezető út. Az ヱΓヵヶ-os forradaloﾏ és sza-

HadságharI. A Kádár-reﾐdszer kiépülése: ﾏegtorlás és diktatúra. Az életﾏód átalakulása. 
Deﾏográfiai változások. Társadalﾏi változások hatásai, a roﾏa ﾐépesség proHléﾏái. Az ellen-

zéki ﾏozgalﾏak kialakulása és erősödése. A reﾐdszerváltozás. A határokoﾐ túli ﾏag┞arság 
helyzete. A ﾏag┞arországi ﾐeﾏzetiségek és vallási Isoportok. 

KapIsolódási poﾐtok: 
Mag┞ar ﾐ┞elv és irodaloﾏ: Or┘ell, Szolzsenyicin, Hrabal, Camus, Garcia Marquez. : Ill┞és G┞u-
la: Eg┞ ﾏoﾐdat a zsarﾐokságról. Néﾏeth László, Nag┞ László, Sütő Aﾐdrás, Weöres Sáﾐdor, 
Ottlik Géza, Örkéﾐ┞ Istváﾐ. 
Fizika: hidrogéﾐHoﾏHa, ﾐukleáris feg┞verek. 
Vizuális kultúra: A posztﾏoderﾐ, iﾐterﾏediális ﾏűvészet. 
Mozgóképkultúra és ﾏédiaisﾏeret: Dokuﾏeﾐtuﾏfilﾏek, híradók eleﾏzése. 
Testﾐevelés és sport: Oliﾏpiatörtéﾐet, ﾏag┞ar részvétel és sikerek a korszak oliﾏpiáiﾐ. 
Földrajz: Az EU kialakulása, jelleﾏzői, tagállaﾏai; gloHális világgazdaság ﾐapjaiﾐkHaﾐ, gloHális 
körﾐ┞ezeti proHléﾏák; ﾐépesség, ﾐépesedés, urHaﾐizáIió; fejlődő és fejlett országok gazda-
ságáﾐak jellemzői; Kíﾐa. 
Etika; filozófia: Koruﾐk erkölIsi kihívásai. 
Éﾐek-zeﾐe: Világzeﾐe 
Informatika: IﾐforﾏáIiókeresés, iﾐforﾏáIió-felhaszﾐálás. 
Matematika: Diagraﾏok, táHlázatok, grafikoﾐok – adatleolvasás, készítés, értelﾏezés, statisz-
tikai fogalmak ismerete. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Évszáﾏok: 1947, 1948, 1949, 1955, 1956, 1957, 1961, 1975, 1991, 1946, 
1947. február ヱヰ., ヱΓヵン, ヱΓヵヶ.októHer ヲン., ﾐoveﾏber 4., 1963, 1968, 
ヱΓΒΓ.októHer ヲン., ヱΓΓヰ, ヱΓΓヱ.  
Szeﾏélyek: Nehru, Gandhi, Csang Kaj-sek, Mao Ce-tung, Ho Si Minh, Tru-
man, Adeﾐauer, HrusIsov, Nasszer, Keﾐﾐed┞, XXIII. Jáﾐos, Will┞ draﾐdt, 
Walesa, Reagaﾐ, GorHaIsov, Miﾐdszeﾐt┞ József, Nag┞ FereﾐI, Rákosi Má-
t┞ás, Kádár Jáﾐos, Nag┞ Iﾏre, Aﾐtall József, GöﾐIz Árpád.  
Fogalmak: Vasfüggöﾐ┞, hidegháHorú, feg┞verkezési verseﾐ┞, Truﾏaﾐ-elv, 
Marshall-segél┞, szoIiális piaIgazdaság, európai iﾐtegráIió, NATO, Varsói 
Szerződés, róﾏai szerződések, holdraszállás, Ideiglenes Nemzetg┞űlés, 
S)Ed, háHorús Hűﾐös, ﾐépHíróság, jóvátétel, kollektív Hüﾐtetés elve, kite-

lepítés, lakosságIsere, Heszolgáltatás, ÁVH, pártállaﾏ, földosztás, ötveﾐes 
évek, iﾐterﾐálás, ﾏuﾐkástaﾐáIs, elleﾐzéki ﾏozgalﾏak, Petőfi Kör, reform-
szoIializﾏus, ﾏásodik gazdaság, harﾏadik világ, drezsﾐ┞ev-doktríﾐa, glo-
Hális világ, eﾐ┞hülési politika, kuHai rakétaválság, az Európai Uﾐió 
Topográfia:NDK, NSZK, Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin, Kuba, Szuezi-csatorna, 
az új európai állaﾏok ふSzlovéﾐia, Horvátország, SzerHia, Montenegro, 
Bosznia-HerIegoviﾐa, Lettország, Litváﾐia, Észtország, Fehéroroszország, 
Ukrajﾐa, Moldova, Szlovákia, Csehországぶ. 
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Tematikai egység ETIKA ÉS FILOZÓFIA 18 óra 

Előzetes tudás KoráHHaﾐ szerzett elﾏéleti isﾏeretek és g┞akorlati tapasztalatok. 

A taﾐtárgyhoz 

 (műveltségterülethezぶ 
kapIsolható fejlesztési 

feladatok 

A társadalﾏi eg┞üttélés etikai szaHál┞aiﾐak ﾏegisﾏerése. A tudatos 

Helátásoﾐ alapuló kritika elsajátítása. A jogérzék fejlesztése. A tár-

sadalﾏi felelősségtudat elﾏél┞ítése. A társadaloﾏelﾏélet és az 
etika alapfogalmaiﾐak elsajátítása. Az öﾐálló tájékozódáshoz és a 
tudatos életvezetéshez szükséges jelleﾏvoﾐások, készségek, isﾏe-

retek kialakítása. Az erkölIsi érzék, az etikai álláspoﾐtok ﾏegvitatá-
sa képességéﾐek fejlesztése. A saját ﾏegg┞őződés kifejezéséhez és 
a ﾏások ﾏegg┞őződéséﾐek ﾏegértéséhez és tiszteletéhez szüksé-
ges morális és iﾐtellektuális képességek felfedeztetése, fejlesztése. 
Tapasztalatok szerzése a filozófia sajátos, az eﾏHeri szelleﾏ ﾏiﾐdeﾐ 
ﾏás tevékeﾐ┞ségi forﾏájától külöﾐHöző goﾐdolkodásﾏódjáról. 
Az eﾏHeri léttel kapIsolatos kérdések felvetése és az öﾐálló válasz-

keresés képességéﾐek kialakítása; igéﾐ┞ feléHresztése arra, hogy a 

taﾐulók felisﾏerjék saját koruk léﾐ┞egi proHléﾏáit és reflektáljaﾐak 
a felvetődő kérdésekre. 

JAVASOLT TÉMÁK 

Etikai alapfogalmak 

 

 A jó és a rossz 

 A választás szaHadsága, az eﾏHer fele-

lőssége 

 Törvéﾐ┞ és lelkiisﾏeret 
 Materiális és forﾏális etikák  

 A szeﾐvedés tapasztalata 

 Száﾐdék és következﾏéﾐ┞ 

 

Az erkölIsi Iselekedet diﾏeﾐziói 
 

 ÉletIélok, öﾐﾏegvalósítás 

 ÖﾐHeIsülés és ﾏások iráﾐti tisztelet 

 Az élet tisztelete 

 A ﾐeﾏiség és a Isaládi élet erkölIstaﾐa 

 Elkötelezettség, toleraﾐIia, szolidaritás 

 Hazaszeretet és példái  
 Segítség, áldozat, szolidaritás, a szeﾏé-

l┞es kapIsolatok erkölIsi dileﾏﾏái 
 MuﾐkaerkölIs 

 Etikus fog┞asztás 

 Törvéﾐ┞tisztelet és polgári eﾐgedetleﾐség 

 ErkölIs és politika 

 Gazdaságetikai alapelvek 

 

Mi a filozófia? 

 

A filozófia fogalﾏa és tárg┞a, eredete, viszo-

ﾐ┞a a szaktudoﾏáﾐ┞okhoz, a valláshoz, a 
ﾏűvészethez és a ﾏiﾐdeﾐﾐapi élethez. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
ErkölIs, érték, Isodálkozás ふthauﾏaぶ, tapasztalat ふeﾏpíriaぶ, kételke-

dés ふszkepszisぶ, logosz. 
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Teﾏatikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE 4 óra 

Értékelés, ﾏérés 
1. A taﾐulók éves teljesítﾏéﾐ┞éﾐek értékelése (portfólió) 

2. Hag┞oﾏáﾐ┞os írásHeli/szóHeli vizsgafeladatok 

* lásd a lap aljáﾐ 

 

 

KÖVETELMÉNYEK 

A 12. ÉVFOLYAM 

VÉGÉN 
 

 

 

 

 

 

 

 

A taﾐuló tudjoﾐ öﾐálló köﾐyvtári ﾏuﾐka alapjáﾐ kiselőadást tartani. 

Tudja, ﾏi törtéﾐt Európa ﾏás régióiHaﾐ a ﾏagyar törtéﾐeleﾏ egy-

egy kieﾏelkedő eseﾏéﾐye idejéﾐ. Legyeﾐ képes összefüggéseket 

találﾐi a törtéﾐelﾏi eseﾏéﾐyek és a teIhﾐikai-gazdasági fejlődés 
legfoﾐtosaHH álloﾏásai között. Tudja a XX. századi ﾏagyar és egye-

teﾏes törtéﾐeleﾏ legfoﾐtosaHH fordulópoﾐtjait, idejét. Tudja isﾏer-

tetﾐi a deﾏokráIiák és diktatúrák legjelleﾏzőHH voﾐásait. Legyeﾐ 
képes ﾐéháﾐy jeleﾐtős eseﾏéﾐyhez kapIsolódó forrást összehasoﾐlí-
taﾐi. Isﾏerje a ﾏai ﾏagyar közjogi és politikai reﾐdszer alapeleﾏeit. 
Körﾐyezetéﾐek, lakóhelyéﾐek foﾐtos törtéﾐelﾏi eseﾏéﾐyeit el tudja 
helyezﾐi a köztörtéﾐet folyaﾏáHaﾐ. 

 

 

Rövideﾐ a portfólióról 
A portfólió az egyes taﾐuló egy hosszaHH időszak alatt külöﾐHöző ﾏódoﾐ készített ﾏuﾐkáiHól ösz-

szeállított gyűjteﾏéﾐy. Alkalﾏazása szükségessé tette eg┞ ol┞aﾐ értékelési ﾏódszer kidolgozását, 
aﾏel┞ﾐek segítségével lehetővé vált a g┞akorlatHaﾐ ﾏegszerzett koﾏpeteﾐIiák pedagógiai feltárása, 
diagﾐosztizálása és elisﾏerése. A portfólió arra szolgál, hogy a pedagógus a hagyoﾏáﾐyos osztályo-

zással szeﾏHeﾐ a diák teljesítﾏéﾐyét holisztikusaﾐ, az összes jelleﾏző dokuﾏeﾐtuﾏ segítségével 
értékelje. Az értékelési Iéllal készült portfólió segítségével ﾏegállapítható, hog┞ ﾏit tudﾐak, ﾏire 
képesek eg┞ adott területeﾐ a diákok.  
Ekkor az értékelés kritériuﾏai, szeﾏpoﾐtjai világosak és előre ﾏegadottak a taﾐulók száﾏára. A port-

fólió értékelése ﾏiﾐdeﾐekelőtt a taﾐulói öﾐértékelésre támaszkodik. 

A taﾐulók a portfólió készítése soráﾐ aktívaﾐ értékelik ﾏuﾐkafol┞aﾏataikat, az elvárások világosak 

száﾏukra, isﾏerik és értik az értékelés szeﾏpoﾐtjait. Maga az értékelés összetett, koﾐte┝tusHa he-

lyezett. A portfólió fejlesztheti a taﾐulók döﾐtésképességét és öﾐértékelését, az öﾐrefle┝ió képessé-
gét, a ﾏetakogﾐitív tudást a taﾐítási-taﾐulási fol┞aﾏatHaﾐ.  
Az eg┞éﾐ fejlődési fol┞aﾏata is ﾏegragadható, ez továHHi lehetőséget ad az öﾐrefle┝ióra, a 
metakogﾐíIió fejlődésére. Az öﾐálló taﾐulás, értékelés és öﾐértékelés fol┞aﾏatai a portfólió alkalﾏa-

zása soráﾐ eg┞ﾏással összefoﾐódva jeleﾐﾐek ﾏeg. A portfólió tartalﾏazhat külöﾐHöző produkIiókat, 

így esszéket is. Eg┞ eszszé értékelése akkor korrekt, ha azt megadott tartalﾏi szeﾏpoﾐtok szeriﾐt két 
pedagógus véleﾏéﾐ┞ezi. Aﾏeﾐﾐ┞iHeﾐ véleﾏéﾐ┞ük elleﾐtétes, úg┞ eg┞ harﾏadik véleﾏéﾐ┞ezőt is 
felkérﾐek. A külöﾐHöző Iéllal készült dolgozatok elHírálásához osztál┞zatetaloﾐokat is alkalﾏazhat-

nak.  

A portfólió ﾐyilváﾐos Heﾏutatása az iskolavezetés, az osztál┞társak, szülők és a leeﾐdő ﾏunkáltatók 
előtt sokkal töHHet árul el a taﾐulók koﾏple┝ koﾏpeteﾐIiáiról, ﾏiﾐt a puszta osztályzat. Komplexen 

Hoﾐtakozik ki a taﾐuló portréja: taﾐulási stílusa, stratégiája, teIhﾐikája és azok fejlődési iráﾐyai. 
A portfólió általáﾐos eszköz, alkalﾏas az élethosszig tartó taﾐulás egyes szakaszaiﾐak dokuﾏeﾐtá-
lására is. ふPéldául a továHHtaﾐulásﾐál a felsőoktatásHaﾐ, ﾏuﾐkahel┞keresésﾐél a szóHeli Heﾏutatkozó 
beszélgetésﾐél prezeﾐtáIió forﾏájáHaﾐ kitűﾐőeﾐ alkalﾏazható.ぶ  
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M^VÉSZETI ISMERETEK – DRÁMA ÉS TÁNű 
9–11. évfolyam 
(Esti tagozat) 

 
 
A dráﾏa és táﾐI taﾐítása ol┞aﾐ ﾏűvészeti és ﾏűvészetpedagógiai tevékeﾐ┞ség, aﾏel┞ﾐek 
Iélja az élﾏéﾐ┞ekeﾐ keresztül törtéﾐő ﾏegértés, valaﾏiﾐt a koﾏﾏuﾐikáIió, a kooperáIió, a 
kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzéséﾐek erősítése. 

A dráﾏa és táﾐI kreatív fol┞aﾏata szolgálja a taﾐulók öﾐ- és társisﾏeretéﾐek 
gazdagodását, segíti az oldottaHH és köﾐﾐ┞eHH kapIsolatépítést és kapIsolatfeﾐﾐtartást. 

A draﾏatikus és a ﾏozgásos-táﾐIos tevékeﾐ┞ség g┞akorlása és taﾐulása hozzájárul a 
ﾐeﾏzeti, hel┞i vag┞ a ﾐeﾏzetiségi hag┞oﾏáﾐ┞ ﾏegisﾏeréséhez, az öﾐazoﾐosság 
erősítéséhez, foﾐtos szerepe lehet a közösségi tudat kialakításáHaﾐ. 

 

SZEMPONTOK, AJÁNLÁSOK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ 
 

 A tárg┞ közﾏűveltségi tartalﾏai, fejlesztési feladatai elsősorHaﾐ tevékeﾐ┞ségközpoﾐtú, 
g┞akorlati képzés soráﾐ sajátíthatók el.  

 A teﾏatikai eg┞ségekhez időkeretek Isak ajáﾐlatkéﾐt határozhatók ﾏeg, ﾏivel a téﾏák 
feldolgozása koﾏple┝ g┞akorlati tevékeﾐ┞ségek keretéHeﾐ valósul ﾏeg. 

 A feltüﾐtetett teﾏatikai eg┞ségek és közﾏűveltségi tartalﾏak ﾏegjeleﾐése átfedi 
eg┞ﾏást, a tagolás Isak a köﾐﾐ┞eHH áttekiﾐthetőséget szolgálja, a feltüﾐtetett 
óraszáﾏajáﾐlások az éves összóraszáﾏ voﾐatkozásáHaﾐ ﾐ┞újtaﾐak tájékoztatást.  

 A teﾏatikai egységek ﾐeﾏ sorreﾐdHeﾐ, haﾐeﾏ a korosztály és a Isoport adottságaiﾐak 
ﾏegfelelőeﾐ, a szaktaﾐár döﾐtése alapjáﾐ dolgozhatók fel. 

 A dráﾏa és táﾐI ﾏetodikájáﾐak, teﾏatikájáﾐak felépítése a korosztál┞tól, a Isoport 
adottságától és képzettségétől, valaﾏiﾐt a hel┞i ﾐevelési-oktatási Iéloktól függőeﾐ 
külöﾐHöző lehet. 

 A taﾐtárg┞ taﾐításáﾐak legfoﾐtosaHH Iélja a szíﾐház- és dráﾏatörtéﾐeti, a szíﾐház- és 
dráﾏaelﾏéleti isﾏeretek elsajátítása aktív, draﾏatikus tevékeﾐ┞ségek alkalﾏazásával, a 
ﾏár ﾏeglévő forﾏaﾐ┞elvi, draﾏaturgiai, dráﾏajátékos isﾏeretek reﾐdszerezése, 
értelﾏezése, valaﾏiﾐt a Hiztos kifejezőkészség kialakítása Hárﾏel┞ eg┞éﾐi vag┞ Isoportos 
alkotótevékeﾐ┞ség soráﾐ. Foﾐtos a ﾏegfelelő értelﾏezői eszköztár elsajátítása, és aﾐﾐak 
tudatos és adekvát haszﾐálata, illetve az eligazodás képességéﾐek ﾏegtereﾏtése a 
kortárs kultúráHaﾐ.  

 A dráﾏa és táﾐI jellegéﾐél fogva ﾐagy szerepet játszik töHH fejlesztési területeﾐ 
ﾏeghatározott isﾏeretek elsajátításáHaﾐ, készségek kialakításáHaﾐ és képességek 
fejlesztéséHeﾐ.  
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 9. évfolyam 
 

Éves óraszám: 36, heti óraszám: 1 óra. 
 

Tematikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE 1 óra 

JAVASLAT A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve. 
 
 

Tematikai egység CSOPORTOS JÁTÉK ÉS MEGJELENÍTÉS 4 óra 

Előzetes tudás 

A kontextusnak megfelelő nyelvhasználat. 
A társak iránti bizalomérzet. 
A kommunikációs csatornák ismerete és alapszintű fejlesztése 
(vokális, verbális, nem verbális). 
A mozgáskultúra és a mozgásos kommunikáció alapfokú ismerete. 

A tantárgyhoz 
(m_veltségterülethez) 
kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A tanulók önkifejezési készségének fejlesztése, megnyilatkozásaik 
bátorítása, együttműködésük erősítése. 
A kommunikáció különböző típusainak ismerete és a szituációhoz 
illő használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Koncentrációs és lazítógyakorlatok. 
Ön- és társismereti gyakorlatok (pl. ismerkedő és megismerő játékok, interakciós 
gyakorlatok). 
Páros, kiscsoportos és csoportos egyensúly- és bizalomgyakorlatok. 
Verbális és nem verbális kommunikációs gyakorlatok: szándékos és tudatos nyelvi 
választások, kifejezésmódok felismerése és használata dramatikus tevékenységekben. 
Egyéni jellemzők (pl. stílus, karakter, státusz, érzelem) ábrázolása nyelvi és gesztusnyelvi 
eszközökkel. 
A konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség tudatosítása. 

KULCSFOGALMAK 
 FOGALMAK 

 Koncentráció, stílus, hangulat, érzelem. 
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Tematikai egység RÖGTÖNZÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 4 óra 

Előzetes tudás Részvétel improvizációs munkában. Részvétel az improvizációk 
elemző értékelésében, megvitatásában. 

A tantárgyhoz 
(m_veltségterülethez) 
kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazása. 
A dramatikus tevékenységek elemző megbeszélése, önálló 
véleményalkotás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, cselekményváz (jelenetváz) 
alapján.  
Némajátékos és szöveges improvizációk (pl. mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal), 
szituációs játékok (pl. befejezetlen történetre, fotóra, filmre, képzőművészeti alkotások 
reprodukcióival, a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával). 
Spontán és előkészített mozgásos improvizáció adott zene, téma, művészeti alkotás vagy 
fogalom stb. alapján. 
Rövid, mozgásos etűdépítés és különféle feltételekre alapozó improvizációk (pl. versek által 
keltett hangulatokra épülő improvizációk, szimbolikus mozgásokból építkező 
improvizációk, zenés etűdök indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával). 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
 Stílus, karakter, viszonyok, feszültség, státusz, kontraszt, 
harmónia-diszharmónia, fokozás, variáció, arányosság, hatás. 

 

Tematikai egység 
A DRÁMA ÉS A SZÍNHÁZ FORMANYELVÉNEK 

TANULMÁNYOZÁSA 
7 óra 

Előzetes tudás Az alapvető színházi műfajok felismerése.  
A színház egyes jelentésteremtő eszközeinek felismerése. 

A tantárgyhoz 
(m_veltségterülethez) 
kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Különféle színházi korszakok, stílusok és műfajok felismerése és 
jellegzetességeik megfogalmazása. A színház és dráma jellemző 
műfaji jegyeinek azonosítása. Alapszintű dramaturgiai 
fogalomkészlet használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Dramatikus tevékenység: különböző formanyelvi elemek összefűzése, egymásra építése a 
kívánt tartalom kifejezése érdekében. A színpadi hatáselemek, egyes színházi stílusok, 
színházi műfajok jellemző jegyeinek azonosítása és alkalmazása saját dramatikus 
tevékenységekben. Különböző dramatikus és színházi tevékenységek alkalmazása az 
improvizációkban és jelenetekben, a figurateremtés folyamatában. A dramatikus 
tevékenységek megbeszélése során a dramatikus eszközök és a színházi formanyelv 
elemeinek értelmezése a tanult szakkifejezések alkalmazásával. Alkotó jellegű részvétel a 
közösség és a szaktanár közös igénye szerint a nyilvánosság (elsősorban saját közönség) 
számára készített egyéni vagy közös produkcióban (megismerkedés a felkészülés lépéseivel, 
a próbafolyamattal, produkció lebonyolításával). 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
 Sűrítés, feszültség, fókusz, szimbólum. 
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Tematikai egység TÖRTÉNETEK FELDOLGOZÁSA 7 óra 

Előzetes tudás 
Részvétel történetek, élmények dramatikus feldolgozásában.  
Művészeti alkotások megjelenítésen keresztül történő 
feldolgozása. 

A tantárgyhoz 
(m_veltségterülethez) 
kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Érdeklődés felkeltése a kultúrtörténet, történelem iránt. 
Dramatikus eszközök tudatos alkalmazása események, művészeti 
alkotások feldolgozásában, megjelenítésében.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Jeles alakokhoz, eseményekhez, korszakokhoz tartozó élethelyzetek feldolgozása 
dramatikus tevékenységekkel. 
Irodalmi m_vek részleteinek vagy egészének feldolgozása drámás eszköztár/dramatikus 
tevékenységek alkalmazásával. 
Különböző m_vészeti ágakhoz tartozó m_alkotások irodalmi és/vagy filmes és/vagy 
dramatikus és/vagy mozgásos adaptációja. 
Mindennapi történetek, érzések, élmények feldolgozása drámajátékos 
tevékenységformákkal.  
A célirányos helyzetértékelési és döntési képesség fejlesztése a történetek feldolgozása 
során. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Dramatizálás, szituáció, motiváció, történet, cselekmény, adaptáció.  
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Tematikai egység MEGISMERŐ- ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 8 óra 

Előzetes tudás 

Különböző művészeti alkotások dramatikus tevékenységen 
keresztül történő feldolgozása. 
Színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése. 
A dramatikus néphagyományok alapfokú ismerete. 
Színházi előadások megtekintése alapján a befogadó/értelmező 
képességek fejlesztése. 
Egyes történelmi táncok, társastáncok felismerése. 

A tantárgyhoz 
(m_veltségterülethez) 
kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Színházi előadások elemzése színházi fogalmak alkalmazásával. 
Előadások dramatikus eszközökkel történő feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások (hivatásos vagy amatőr színházi 
társulat előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok előadásainak) 
megtekintése. 
Előadások elemzése az élmények befogadását elősegítő dramatikus tevékenységformákkal. 
A színészi, rendezői, dramaturgiai és egyéb tervezői munka alapszintű elemzése.  
Színház- és drámaelméleti ismeretek megalapozása a látott előadásokhoz kapcsolódóan  
(pl. a drámai műnem jellegzetességei, dramaturgiai alapfogalmak, a színházművészet 
összművészeti sajátosságai). 
Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
 Dramaturgiára, szcenikára, színészi játékra vonatkozó legfontosabb 
alapfogalmak a szaktanár választása szerint. 

 

Tematikai egység SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET 4 óra 

JAVASLAT 
Az előző témakörökben tárgyalt ismeretek elmélyítése, a más 
művészeti ágakhoz köthető kapcsolódási pontok felismerése, 
értelmezése. 

 
Tematikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE 1 óra 

JAVASLAT A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve. 

A fejlesztés 
várt eredményei az 

évfolyam végén 

A tanulók képessé válnak a pontos önkifejezésre, a mások előtti 
megnyilatkozásra és együttműködésre. 
Növekvő intenzitással és mélységgel vesznek részt szerepjátékokban, 
csoportos improvizációkban. 
Tudatosan és kreatívan alkalmazzák a megismert munkaformákat. 
Képessé válnak a megismert dramaturgiai fogalomkészlet 
használatára. 
Képesek színházi előadások dramatikus eszközökkel történő 
feldolgozására. 
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10. évfolyam  
 

Éves óraszám: 36, heti óraszám: 1 óra. 
 

Tematikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE 1 óra 

JAVASLAT A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve. 
 
 

Tematikai egység CSOPORTOS JÁTÉK ÉS MEGJELENÍTÉS 4 óra 

Előzetes tudás 

A tanulók önkifejezési készségének fejlesztése, megnyilatkozásaik 
bátorítása, együttműködésük erősítése. 

A kommunikációkülönböző típusainak ismerete és a szituációhoz 
illő használata. 

A tantárgyhoz 
(m_veltségterülethez) 
kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A figyelemtartás idejének növelése, figyelemmegosztás 
fejlesztése.  
Ön- és társismeret érzékenyítése. 
Stílusok jellemzőinek megismerése, beszédstílusok alkalmazása. 
Mozgásstílusok felismerése, ábrázolása. 
A tanulók egyéni fejlődésének elősegítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A figyelemmegosztás fejlesztésére irányuló gyakorlatok.  
A figyelemtartás idejének növelésére irányuló gyakorlatok. Összetett memóriagyakorlatok.  
Ön- és társismeret fejlesztése, a megismerő, felismerő képesség fejlesztése.  
Összetett kommunikációs és beszédfejlesztő gyakorlatok.  
A tánc- és mozgásszínházi technikák alapjai. 
Fizikai koncentrációt, testtudatot fejlesztő gyakorlatok.  
Csoportos együttműködést igénylő mozgásgyakorlatok. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
 Stílus, karakter, harmónia-diszharmónia, fokozás. 
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Tematikai egység RÖGTÖNZÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 4 óra 

Előzetes tudás 
A megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazása.  
A dramatikus tevékenységek elemző megbeszélése, önálló 
véleményalkotás 

A tantárgyhoz 
(m_veltségterülethez) 
kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Különböző konkrét és metaforikus kifejezésformák alkalmazása 
improvizációkban. 
Stílusok alkalmazása saját megjelenítések során. 
Történetek megjelenítése mozgásokkal, mozgásos 
improvizációval. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével és/vagy alkalmazásával. 
Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása dramatikus 
tevékenységek során.  
Improvizáció a megismert színházi stílusok elemeinek alkalmazásával (pl. realista, jelzéses, 
túlzó játékstílus eszközeinek alkalmazásával). 
Mozgássor tervezése, mozgásos improvizáció. 
Gyakorlatok a konkrét és stilizált mozdulatok közötti különbség érzékeltetésére.  
A csoport vagy a szaktanár választása szerint produkciós tevékenység (pl. egyéni vagy 
közös daléneklés, versek, drámai művek vagy epikai művek egyéni vagy csoportos előadása, 
szerkesztett játékok színrevitele). 
Közreműködés egyéb produkciós munkában (pl. szcenika, zene, hangtechnika, dramaturgia, 
képi rögzítés). 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
 Realista, a jelzéses és a túlzó játékstílus, metaforikus 
kifejezőeszközök, konkrét és stilizált mozgás. 

 

Tematikai egység 
A DRÁMA ÉS A SZÍNHÁZ FORMANYELVÉNEK 

TANULMÁNYOZÁSA 
7 óra 

Előzetes tudás 

Különféle színházi korszakok, stílusok és műfajok felismerése és 
jellegzetességeik megfogalmazása. 
A színház és dráma jellemző műfaji jegyeinek azonosítása. 
Alapszintű dramaturgiai fogalomkészlet használata. 

A tantárgyhoz 
(m_veltségterülethez) 
kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Színházi műfajok és stílusok tanulmányozása. 
Ismerkedés a különböző színházi irányzatokat képviselő előadások 
sajátosságaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Színházi m_fajok és stílusok tanulmányozása: a történeti műfajok és napjaink színházi 
műfajai; az egyes színházi stílusok jellemző jegyeinek, kifejezőeszközeinek felismerése a 
látott előadásokban.  
Ismerkedés a különböző színházi irányzatokat képviselő előadások sajátosságaival. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Színházi műfajok (pl. komédia, tragédia, bohózat), zenés, mozgás- és 
táncszínházi műfajok, posztmodern. 
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Tematikai egység TÖRTÉNETEK FELDOLGOZÁSA 7 óra 

Előzetes tudás 

 

Érdeklődés felkeltése a kultúrtörténet, történelem iránt. 
Dramatikus eszközök tudatos alkalmazása események, művészeti 
alkotások feldolgozásában, megjelenítésében. 

A tantárgyhoz 
(m_veltségterülethez) 

kapcsolható 
fejlesztési feladatok 

Színházi stílusok alkalmazása improvizációkban. 
Történetek megjelenítése különféle színházi formanyelveken. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Improvizációk különféle színházi stílusok elemeinek alkalmazásával.  
Történetek megjelenítése megközelítése a megismert színházi eszközökkel. 
Különböző művészeti ágakhoz tartozó művészeti alkotások (pl. irodalmi művek, 
festmények, szobrok, zeneművek, filmek, fényképek vagy azok részleteinek) megközelítése 
a megismert színházi eszközökkel.  
Mozgásos improvizációk zene, szituáció, téma, szöveg vagy vizuális elemek 
felhasználásával. 

Kulcsfogalmak 
fogalmak 

A szaktanár választása szerint. 
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Tematikai egység MEGISMERŐ- ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG 8 óra 

Előzetes tudás Színházi előadások elemzése színházi fogalmak alkalmazásával. 
Előadások dramatikus eszközökkel történő feldolgozása. 

A tantárgyhoz 
(m_veltségterülethez) 
kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Színház- és drámatörténeti, színház- és drámaelméleti ismeretek a 
szaktanár döntése szerinti mennyiségben, a választott érettségi 
vizsgára való felkészülés függvényében. Tájékozottság kialakítása 
egyes kortársszínházi irányzatok területén. A társművészetek 
szerepe a kortárs színházi előadásokban. A színház összművészeti 
jellegének megismerése. Egyes tánc- és mozgásszínházi formák 
ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Színház- és drámatörténeti, színház- és drámaelméleti ismeretek a szaktanár döntése 
szerint, pl.  A színház rituális gyökerei.  Az ókori dráma és színház (javasolt: pl. Szophoklész, Plautus).  Az angol reneszánsz dráma és színház, Shakespeare dramaturgiája (javasolt pl. 

Rómeó és Júlia, Szentivánéji álom, Hamlet).   A francia klasszicizmus drámája és színháza, Molière dramaturgiája, a jellem- és a 
helyzetkomikum (javasolt pl. A fösvény, Tartuffe). 

Ismerkedés napjaink világszínházi törekvéseivel.  
Összművészeti sajátosságok; a művészeti ágak viszonya a látott előadásban.  
Különböző kortársszínházi irányzatokat képviselő előadások (hivatásos vagy amatőr 
színházi társulat előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok 
előadásainak) megtekintése. Előadások elemzése. Tánc- és mozgásszínházi előadások 
megtekintése. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

A szaktanár döntése szerinti színház- és drámatörténeti, színház- és 
drámaelméleti alapfogalmak: pl. hármas egység, tragikum, helyzet- és 
jellemkomikum. 

 

Tematikai egység SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET 4 óra 

JAVASLAT 
Az előző témakörökben tárgyalt ismeretek elmélyítése, a más 
művészeti ágakhoz köthető kapcsolódási pontok felismerése, 
értelmezése. 

 
Tematikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE 1 óra 

JAVASLAT A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve. 

A fejlesztés 
 várt eredményei 

az évfolyam végén 

Ön- és társismeret fejlődése. 
Egyes színházi műfajok, és stílusok jellemzőinek ismerete. 
Egyes tánc- és mozgásszínházi formák ismerete.  
Tájékozottság egyes kortársszínházi irányzatok területén. 
A szaktanár és a csoport döntése szerint részvétel alkotói 
tevékenységben. 
A szaktanár döntése szerinti színház- és drámaelméleti, színház- és 
drámatörténeti ismeretek elsajátítása. 
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11. évfolyam 
 

Éves óraszám: 36, heti óraszám: 1 óra. 
 

Tematikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK  MÉRÉSE 1 óra 

JAVASLAT A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve. 
 

Tematikai egység SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMAELMÉLET 7 óra 

Előzetes tudás 
Színházi műfajok és stílusok tanulmányozása. 
Ismerkedés a különböző színházi irányzatokat képviselő előadások 
sajátosságaival. 

A tantárgyhoz 
(m_veltségterülethez) 
kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A színházm_vészet és a dráma szaknyelvének (esztétikai, 
dramaturgiai, illetve irodalom- és színházelméleti fogalmak) 
értő alkalmazása. 
Művészeti alkotások (pl.: drámairodalom, színházi előadások 
élőben és felvételről) értő elemzése. 
A műnemek, a műfajok általános jellemzői alapján történő 
összehasonlítási képesség kialakítása. 
A dráma és a színházművészet kapcsolatrendszerének ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Színház- és drámaelméleti ismeretek:  A drámai műnem sajátosságai.  A dráma szerkezeti felépítése.  Dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak.  A színházművészet mint összművészet sajátosságai (a különböző művészeti ágak 
eszközeinek használata, az előadás vizuális és akusztikus eszközei).  Színházi műfajok.   Színházi szakmák (pl. a színész, a rendező, a dramaturg, a szcenikus, a koreográfus és 
alkotótársaik művészete, az előadás létrehozásához szükséges színházi mesterségek).  Az egyes színházi stílusok jellemző jegyeinek felismerése.  Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások megtekintése. A látott előadások 
értő elemzése. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Dialógus, monológ, konfliktus, feszültség, fordulat, késleltetés, 
jelenet, kép, szín, felvonás, szerkezet, történet, cselekmény, szituáció, 
szerep, színpadi tér és színpadi idő, katarzis, tragédia, komédia, 
realista színjáték, zenés színház, tánc- és mozgásszínház. 
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Tematikai egység SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET 8 óra 

Előzetes tudás 

Színház- és drámatörténeti, színház- és drámaelméleti ismeretek a 
szaktanár döntése szerinti mennyiségben, a választott érettségi 
vizsgára való felkészülés függvényében. 
Tájékozottság kialakítása egyes kortársszínházi irányzatok 
területén. 
A társművészetek szerepe a kortárs színházi előadásokban. 
A színház összművészeti jellegének megismerése.  
Egyes tánc- és mozgásszínházi formák ismerete. 

A tantárgyhoz 
(m_veltségterülethez) 
kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A színházm_vészet és a dráma szaknyelvének értő 
alkalmazása. 
Színházi és drámai alkotások (pl.: drámairodalom, színházi 
előadások élőben, felvételről, képről) értő elemzése. 
A dráma- és színháztörténeti korszakok jelentős alkotóinak, 
alkotásainak megismerése. 
A különböző korszakok általános jellemzői alapján történő 
összehasonlítási képesség kialakítása. 
A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak vizsgálata és 
elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyes színház- és drámatörténeti események, korszakok, alkotók, alkotások feldolgozása a 
szaktanár döntése szerint az alábbi témakörök alapján:  A XIX–XX. századi magyar színház és dráma: egy-egy korszakalkotó színházi 

műhely (javasolt pl. Nemzeti Színház), néhány kiemelkedő drámaíró és műveik 
(javasolt: pl. Katona József, Vörösmarty Mihály, Madách Imre, Molnár Ferenc, 
Örkény István), néhány jelentős színész, rendező (javasolt pl. Hevesi Sándor).  Realizmus és naturalizmus, Ibsen és az analitikus dráma.  Csehov és Sztanyiszlavszkij: a lélektani realizmus, a csehovi dramaturgia.  Brecht színháza és drámái: az epikus szerkezet, elidegenítési effektusok.  A XX. század meghatározó színházi irányzatai, jelentős drámaírói: egy-egy 
meghatározó színházi irányzat és korszakalkotó színházi műhely, néhány jelentős 
színész, rendező és kiemelkedő drámaíró és művei. Napjaink legfontosabb színházi 
irányzatai és a kortárs drámairodalom. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Romantika, realizmus és naturalizmus, elidegenítési effektus, 
abszurd, groteszk. 
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Tematikai egység Drámajáték és improvizáció 7 óra 

Előzetes tudás 

A drámajátékos tevékenységek tudatos használata, céljuk, 
fejlesztési feladataik ismerete. 
Részvétel csoportos tevékenységekben, irányító és irányított 
helyzetben. 
Részvétel a dramatikus tevékenységek elemző megbeszélésében, 
önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. 
Színházi stílusok alkalmazása improvizációkban. 
Különböző konkrét és metaforikus kifejezésformák alkalmazása 
improvizációkban. 

A tantárgyhoz 
(m_veltségterülethez) 
kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A kommunikációs képesség, a hétköznapi és a m_vészi 
önkifejezés fejlesztése. 
Helyzetfelismerő, alkalmazkodó és rögtönző képesség fejlesztése. 
Színház- és drámaelméleti ismeretek alkalmazása gyakorlati 
tevékenységben. 
A karakter- és stílusteremtési képesség, a térérzékelés, mozgásos 
ügyesség és ritmusérzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Részvétel az ismeretek feldolgozását és az alkotó tevékenységet segítő dramatikus 
tevékenységekben (a szaktanár választása szerint):  Az alkalmazott dramatikus tevékenységek (drámajáték, kreatív gyakorlatok, 

improvizáció, tanítási dráma stb.) különböző fajtáinak, eszközeinek, alkalmazási 
céljainak megismerése.  Fejlesztő és szinten tartó beszédgyakorlatok.  Koncentrációs, bemelegítő és lazítógyakorlatok.  Helyzetgyakorlatok.  Ritmusgyakorlatok.  Ön- és társismereti gyakorlatok. 

Improvizáció   Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, cselekményváz (jelenetváz) 
alapján.  Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével, valamint színházi 
stílusok elemeinek alkalmazásával.  Mozgásos improvizáció tánc- illetve mozgásszínházi technikák alkalmazásával. 

A tánc- és mozgásszínházi technikák alkalmazása  Szituáció megfogalmazása állóképben és mozdulatsorral.  Történet szerkesztése és megjelenítése mozdulatsorral. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
 Stílus, karakter, párhuzam, ellentét, sűrítés, harmónia-
diszharmónia, fokozás, tér. 
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Tematikai egység ALAPSZINTŰ SZÍNHÁZI ALKOTÓMUNKA 8 óra 

Előzetes tudás Az elsajátított dramatikus eszköztár felhasználása dramatikus és 
színházi jellegű tevékenységek során. 

A tantárgyhoz 
(m_veltségterülethez) 
kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A koncentrált csapatmunka, az együttműködés fejlesztése. 
Tudatos és irányított kifejezőkészség. 
A karakter- és stílusteremtési képesség, a térérzékelés, a 
mozgásos ügyesség és ritmusérzék. A beszédkészség, hallás és 
hangképzés fejlesztése. 
Lírai, epikai, drámai művek előadásához szükséges elemzési 
ismeretek. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az alábbi tevékenységek közül válogatva a szaktanár és/vagy a tanulók döntése 
szerint:  Vers-, próza- és monológmondás  A színpadi beszéd alapvető kritériumainak ismerete és alkalmazása.  Egy-egy vers, próza vagy drámai monológ értelmezése, memorizálása, bemutatása.  Egyéni vagy közös daléneklés  Egy-egy dal értelmezése, memorizálása, bemutatása.  Szerkesztett játék  Szerkesztett játék létrehozása, bemutatása.  Jelenet, jelenetsor, előadás tervezése, kivitelezése a különböző színházi, bábszínházi, 

zenés, illetve tánc- és mozgásszínházi formák alkalmazásával.  Alkotó közreműködés színházi előadás létrehozásában, bemutatásában.  Közreműködés a színházi előadás egyéb produkciós munkáiban (szcenika, zene, 
hangtechnika, dramaturgia, koreográfia, képi rögzítés stb.). 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Előadóművészet, vers- és monológmondás, szerkesztett játék, ünnepi 
műsor, diákszínházi előadás. 

 
 
Tematikai egység SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET 4 óra 

JAVASLAT 
Az előző témakörökben tárgyalt ismeretek elmélyítése, a más 
művészeti ágakhoz köthető kapcsolódási pontok felismerése, 
értelmezése. 
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Tematikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE 1 óra 

JAVASLAT A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve. 

 

 

 

 

A fejlesztés 
 várt eredményei 

az évfolyam végén 

A tanuló reális önismerettel rendelkezik. 
Kommunikációs tevékenysége tudatos mind a hétköznapi, mind a 
m_vészi önkifejezés során.  
Képes a koncentrált, önálló tevékenységre és csapatmunkára. 
Gondolkodásmódja alkalmas az alapszint_ alkotótevékenységre.  
Ismeri a színházi és drámai formanyelv és dramaturgia alapjait, a 
korszakalkotó drámaírókat, illetve m_veiket, és képes azok értő 
befogadására.  
Ismeri a színháztörténet jelentős alkotásait és alkotóit, képes azok 
értő befogadására. 
Nyitott a különböző m_vészetekre. 
Aktívan részt vesz az alapszint_ alkotói tevékenységben, 
alkalmazza az elsajátított képességeket és ismereteket az érettségi 
vizsgán és a mindennapokban. 
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KAPCSOLÓDÁSI PONTOK TÉMAKÖRÖNKÉNT  
(MINDEN ÉVFOLYAMON) 

SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMAELMÉLET 
Magyar nyelv és irodalom:  
Irodalomelméleti alapfogalmak, műfajelmélet, a műalkotások elemzésének lehetőségei és 
módszerei. 
Etika:  
Társadalmi normakövetés, érték, kötelesség, érdekütközés, áldozat, kritika. 
Vizuális kultúra:  
A vizuális közlés színpadi eszközei. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:  
Adott színház és drámatörténeti korok történelmi korhoz való kapcsolása. 
Magyar nyelv és irodalom:  
Irodalomelméleti alapfogalmak, műfajelmélet, a műalkotások elemzésének lehetőségei és 
módszerei. 
Természetismeret: Földrajzi adottságok, lehetőségek egy-egy színdarab során. 

SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET 
Magyar nyelv és irodalom:  
Művelődés- és irodalomtörténeti tájékozódás, szerzők és művek: az ókor, a reneszánsz, a 
klasszicizmus, a romantika és a realizmus alkotói és alkotásai. Törekvések a műnemek és a 
műfajok közötti kapcsolatok megértésére.  
A XX. századi, illetve a kortárs magyar és világirodalom. 
A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása.  
Vizuális kultúra:  
A vizuális nyelv eszközeinek színpadi értelmezése; művészettörténeti korszakok, korstílusok, 
stílusirányzatok. 
Európán kívüli kultúrák művészete, történelmi, kultúrtörténeti összefüggések, barangolás a 
bibliai tájakon. 
Kortárs művészeti alkotások elemző feldolgozása 
Etika:  
Az irodalmi és a hétköznapi hősök párhuzamai, magatartásminták, érzelmi tartalmak, erkölcsi 
dilemmák és választások.  
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:  
Hagyományos társadalmi/közösségi szerepek, a családi viszonyok ábrázolása a 
műalkotásokban.  
Adott színház és drámatörténeti korok történelmi korhoz való kapcsolása. 
Mozgóképkultúra és médiaismeret:  
Színpadi művek és azok filmes változatának technikai megjelenítése.  
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DRÁMAJÁTÉK ÉS IMPROVIZÁCIÓ 
Magyar nyelv és irodalom:  
Kommunikációs és stilisztikai gyakorlatok. 
Különböző stílusok és stílusrétegek felismerésének gyakorlása különböző rendeltetésű 
szövegekben. Improvizáció az irodalomban, zenében, képzőművészetben, stb.  
A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kiejtés és kifejezésmód biztonságos 
alkalmazása. A nyelv több szempontú megközelítése (a nyelv, mint jelrendszer, nyelv és 
gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás).  
Testnevelés és sport:  
A tanulók testi, motoros, lelki, érzelmi és szociális fejlesztése, 
a játék- és sportkultúrában való jártasság, relaxáció. 
Ének-zene:  
A ritmus szervező ereje, a zene és a mozgás élményt erősítő összekapcsolása, az önkifejezés 
és az egymásra figyelés harmóniája. 
Vizuális kultúra:  
A kreativitás működtetése, illetve fejlesztése. Esztétikai alapfogalmak.  
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
Médiatudatosságra nevelés alapjai, az információ forrása, jellege.  
A kritikai képesség fejlesztése, a médiatartalmak tudatos megválasztása. 
Életvitel és gyakorlat: 
Elkötelezettség fejlesztése a feladatok, tevékenységek elvégzésében, feladatvállalás mások és 
a közösség érdekében is. 

SZÍNHÁZI ALKOTÓMUNKA 
Magyar nyelv és irodalom:  
Irodalmi alkotások értelmezése és értő tolmácsolása. Epikus és drámai történetmondás. 
Ének-zene:  
A különböző korok dalainak értő tolmácsolása.  
Vizuális kultúra:  
A látható világ jelenségeinek értelmezése, valamint a sajátos képi közlések, vizuális 
művészeti alkotások mélyebb átélése, értelmezése. 
Mozgóképkultúra és médiaismeret:  
A vizuális hatáskeltés eszközeinek ismerete. 
Testnevelés és sport:  
Rendszeres fizikai aktivitás, a mozgáskészség fejlesztése, igény az egészséges és esztétikus 
test iránt, biomechanikailag helyes testtartás. 
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