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Óra
1.

2.

Téma
(tankönyvi lecke)
32. A magyarság
őstörténete

33. A honfoglalás és
a kalandozások

Fogalmak, nevek,
évszámok, topográfia
F: nyelvrokonság, őstörténet,
őshaza, törzsszövetség, kettős
fejedelemség
N: Árpád
É:
T: Magna Hungaria, Kazár
Birodalom, Levédia, Etelköz
ÉK: változás és
folyamatosság, történelmi
forrás, tény és bizonyíték
TK: társadalom, társadalmi
csoport, identitás, migráció,
életmód,
gazdasági tevékenység,
gazdasági kapcsolat,
kereskedelem, adó,
állam, államforma,
vallás
F: honfoglalás, kalandozás
N:
É: 895–900 (a honfoglalás),
955 (az augsburgi csata)
T: Vereckei-hágó, Augsburg
ÉK: történelmi forrás,
interpretáció, történelmi
nézőpont
TK: társadalom, társadalmi
csoport, identitás, társadalmi
mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés
politika, állam, egyeduralom,
szuverenitás

Példák a fejlesztési
követelmények teljesítésére
Kritikai gondolkodás: 7. és 8.
forrás (Következtessen a
leletből az ugorok
életmódjára! Nézze meg a
térképen a manysik és a
hantik településterületét!
Milyen ellentmondás
fedezhető fel a lelet és a
lakóhely között? Mi lehet az
ellentmondás feloldása?)
Tájékozódás időben és
térben: 9. forrás (Mely
övezetben haladtak őseink a
Kárpátok felé? Hol szakadtak
le csoportok a magyarságról?
Kik csatlakoztak őseinkhez?
Mely jelenségekre kapunk
példát e mozgásokból?)
Ismeretszerzés, tanulás:
19. forrás (Mutassa be
őseink harcmodorát! Minek
köszönhetők a magyarok
katonai sikerei? Milyen
neveken említi a magyarokat
a krónika?)
Kritikai gondolkodás:
19. forrás (Hogyan vélekedik
a szerző őseinkről? Mely
tényezők határozhatják meg
egy szerző véleményét egy
népről?)

Megjegyzés
Az egyik tematikai
egység az őstörténeti
kutatás helyzete,
problémái; a másik
népünk kialakulása és
vándorlása Etelközig. A
Kazár Birodalomnál
visszautalás a 28.
leckére!

3.

34. A magyar
államalapítás

F: királyi vármegye, ispán,
nádor, egyházmegye,
királyi tanács, tized,
szerviens, várjobbágy,
vajda
N: Géza fejedelem, I.
(Szent) István, Koppány
É: 972–997 (Géza
fejedelemsége), 997/1000–
1038 (I. /Szent/ István)
T: Pannonhalma,
Esztergom, Székesfehérvár
ÉK: változás és

Ismeretszerzés, tanulás:
9. forrás (Állapítsa meg, mi
volt a célja Istvánnak az
idézett törvényekkel! Kik
mentesülhettek a vasárnapi
templomba járás alól!
Gyűjtse össze, hogy mely
előírásokat kellett a
szertartások alatt betartani!)
Kritikai gondolkodás:
9. forrás (Következtessen a
törvényből arra, hogy milyen
nehézségekkel kellett
szembenézni az
egyházszervezés során!)

folyamatosság, történelmi
forrás, tény és bizonyíték,
interpretáció, történelmi
nézőpont
TK: társadalom, társadalmi
csoport, identitás
politika, állam,
államforma, monarchia,
államszervezet,
közigazgatás, szuverenitás,
vallás, monoteizmus,
vallásüldözés
4-5.

35. Az új rend
megszilárdulása és
változásai (XI–XIII.
század)

F: Aranybulla
N: (Szent) László, Könyves
Kálmán, Anonymus, II.
András
É: 1077–1095 (I. /Szent/
László), 1095–1116
(Könyves Kálmán), 1205–
1235 (II. András), 1222 (az
Aranybulla kiadása)
T: Pozsony, Horvátország,
Erdély, Dalmácia
ÉK: változás és
folyamatosság
TK: társadalom, társadalmi
csoport, társadalmi mobilitás,
felemelkedés, lesüllyedés,
népesedés
erőforrás, gazdasági
kapcsolat, kereskedelem, adó,
monarchia, államszervezet,
közigazgatás, szuverenitás,
vallás

Ismeretszerzés, tanulás:
13. és 14. forrás (Gyűjtse
össze, hogy a törvényekben
mely társadalmi csoportok
illetve mely büntetések
jelennek meg! Készítsen
összehasonlító táblázatot
László és Kálmán
törvényeiről [a függőleges
oszlopba a társadalmi
csoportokat, a vízszintes
sorba pedig az elkövetett
bűncselekményeket, illetve a
hozzájuk tartozó büntetési
tételeket tüntesse fel]!)
Ismeretszerzés, tanulás:
20. forrás (Állapítsa meg,
mely társadalmi csoportok
jelennek meg az oklevélben!
Melyek között voltak
érdekellentétek? Gyűjtse
össze a szövegben előforduló
sérelmeiket! Milyen
gazdasági, társadalmi és
katonai változásokat tükröz
az oklevél?)
Kritikai gondolkodás:
20. forrás (Idézze a
gazdasági, társadalmi és
katonai változásokat
bizonyító szövegrészleteket!

Az egyik tematikai
egység a XI. századi
trónviszályok, Szent
László és Könyves
Kálmán; a másik
III. Béla és II. András
uralkodása.

6.

7–8.

9.

Értékelje a 31. pontban
megfogalmazottakat!)
Kommunikáció:
8. forrás
F:
nemesi
vármegye,
székely,
36. A tatárjárás és
szász, kun
(Ismertesse sajátszavaival a
következményei
N: IV. Béla
forrásból megismert
É: 1235–70 (IV. Béla), 1241– eseményeket! Készítsen
korabeli tatár tudósítást a
42 (a tatárjárás)
csata menetéről a leírás
T: Muhi
alapján!)
ÉK: történelmi forrás, tény és 9. forrás (Mesélje el a forrás
bizonyíték, interpretáció
alapján, hogyan élt a nép a
TK: népességfogyás,
tatárjárás idején!)
migráció, életmód, város,
erőforrás, gazdasági
kapcsolat, kereskedelem,
monarchia, államszervezet,
közigazgatás, birodalom,
szuverenitás
Ismeretszerzés, tanulás:
37. A királyi hatalom F: bandérium, aranyforint,
regálé, harmincad, kapuadó, 7. forrás (Milyen jellegű
megrendülése
szabad királyi város,
alakulatok vívták meg a
és helyreállítása
bányaváros, mezőváros
csatát? Vonjon le ebből
N: I. Károly
következtetéseket a magyar
É: 1301 (az Árpád-ház
társadalomtörténetre
kihalása), 1308–42 (I.
vonatkozóan! Nézzen utána
Károly),
az interneten, mi pontosan az
T: Buda, Visegrád
iniciálé szó jelentése!)
Kritikai gondolkodás:
ÉK: változás és
7. forrás (Mekkora méretűek
folyamatosság, történelmi
voltak valójában a Képes
forrás
Krónikában található, s
TK: társadalmi mobilitás,
könyvünkben is többször
szereplő illusztrációk?)
felemelkedés, lesüllyedés,
népesedés, életmód, város,
gazdasági rendszer, termelés, Tájékozódás időben és
erőforrás, gazdasági szereplő, térben: 9. forrás (Gyűjtse
össze, hogy a korabeli
gazdasági kapcsolat,
Magyarországon hol
kereskedelem,
helyezkedtek el
pénzgazdálkodás, piac, adó,
monarchia, államszervezet,
bányavidékek! Földrajzi
közigazgatás
ismeretei alapján határozza
meg, hol, és mit bányásztak!
Határozza meg a térkép
alapján a kamarák szerepét!)
Kritikai gondolkodás:
F:
úriszék,
báró,
köznemes,
38. Nagy Lajos és
7. forrás (Elevenítse fel az
kilenced, ősiség,
Zsigmond, a
Aranybullában a
perszonálunió
lovagkirályok
szervienseknek biztosított
N: I. (Nagy) Lajos,
jogokat! Mit jelez a
Luxemburgi Zsigmond
É: 1342–82 (I. /Nagy/ Lajos), törvényben a „szerviens”
kifejezés helyett a „nemes”
1351 (I. /Nagy/ Lajos
használata! Kiknek az
törvényei), 1387–1437
érdekeit szolgálták a
(Luxemburgi Zsigmond)
törvényben rögzített
T:
változtatások! Állapítsa meg,
mely, már az Árpád-korban
ÉK: változás és
megismert felségjogot újít fel
folyamatosság, történelmi
a törvény!)
forrás, interpretáció,
történelmi nézőpont
TK: társadalom, társadalmi

Az egyik tematikai
egység a tartományúri
hatalom kibontakozása
és felszámolása; a másik
I. Károly politikai,
gazdasági reformjai és
külpolitikája.

10–11. 39. Harcban a
törökkel

12.-13. 40. Hunyadi Mátyás,
a nagy hatalmú
király

14.

42. Magyarország
népessége és
gazdasága a
középkorban

csoport, társadalmi mobilitás,
életmód, város,
kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac,
gazdasági válság, adó,
monarchia, államszervezet,
közigazgatás,
vallás, vallásüldözés
F: végvári rendszer, rendi
országgyűlés
N: Hunyadi János
É: 1444 (a várnai csata),
1456 (a nándorfehérvári
diadal)
T: Nándorfehérvár

Az egyik tematikai
egység a végvári vonal
kiépülése (Zsigmond),
Erdély és a rendiség
megerősödése; a másik
Hunyadi János
törökellenes háborúi,
Kritikai gondolkodás:
kormányzósága és a
ÉK: történelmi forrás, tény és 17. forrás (Hasonlítsa össze a nándorfehérvári diadal.
bizonyíték, interpretáció,
leírást és a térképvázlatot!
Hogyan ítéli meg a krónikaíró
történelmi nézőpont
Hunyadi, a magyar főurak és
TK: társadalmi mobilitás,
migráció,
a keresztesek szerepét?)
birodalom, szuverenitás,
Kommunikáció: 17. forrás
vallás
(Bontsa szakaszokra a csatát,
és adjon címet is ezeknek!)
Ismeretszerzés, tanulás:
17. forrás (Milyen
fegyverekről számol be a
forrás?)
Az egyik tematikai
F: rendkívüli hadiadó,
Ismeretszerzés, tanulás:
4. forrás (Csoportosítsa
egység Mátyás
füstpénz, fekete sereg,
hatalmának kiépülése,
corvina
Mátyás jövedelmeit!
N: Hunyadi Mátyás
Kritikai gondolkodás:
gazdasági és katonai
É: 1458–90 (I. /Hunyadi/
4. forrás (Mi a változás
reformjai; a másik
I. Károly korához képest?
Mátyás török és nyugati
Mátyás)
háborúi és reneszánsz
Milyen tendencia figyelhető
T:
udvara.
meg, és mely folyamatok
állnak a jelenség mögött?)
ÉK: változás és
folyamatosság, történelmi
forrás, interpretáció
Kommunikáció: 17. forrás
(Gyűjtsön jelzőket, amelyek
TK: társadalom, társadalmi
csoport, identitás, népesedés, Mátyás udvarát jellemezték!)
életmód, város,
Kritikai gondolkodás:
gazdaság, gazdasági
tevékenység, gazdasági
18. forrás (Miért Corvin
rendszer, termelés, erőforrás, János, és nem Mátyás
gazdasági szereplő, gazdasági szerepel a város elfoglalását
megörökítő illusztráción?)
kapcsolat, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac, adó,
politika, állam, államforma,
hatalmi ág, egyeduralom,
monarchia, államszervezet,
közigazgatás, birodalom,
szuverenitás
ÉK: változás és
Tájékozódás időben és
folyamatosság, történelmi
térben. 10. forrás (Gyűjtse
forrás, tény és bizonyíték
ki a térképről az egyes
TK: társadalom, társadalmi
gazdasági ágakra
csoport, identitás, társadalmi (mezőgazdaság, ipar,
mobilitás, felemelkedés,
kereskedelem) vonatkozó
lesüllyedés, népesedés,
adatokat! Jellemezze ezek
Tájékozódás időben és
térben: 3. forrás (Kövesse
nyomon a hadjáratokat!
Milyen tendenciát észlel?
Mutassa be a végvári vonalat,
ismertesse működését!)

népességrobbanás,
népességfogyás, migráció
gazdaság, gazdasági
tevékenység, gazdasági
rendszer, termelés, erőforrás,
gazdasági szereplő, gazdasági
kapcsolat, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac,
gazdasági válság, adó

15.

Összegezés

16.

Ellenőrző,
számon kérő óra

földrajzi elhelyezkedését!
Mutassa be az ország
külkereskedelmét!
Ismeretszerzés, tanulás:
10. forrás (Tekintse át
I. Károly bányareformjait!
Ismételje át a bányászattal
kapcsolatos fogalmakat [pl.
királyi bányászok, urbura,
nemesfém-monopólium].)
ÉK: változás és
Ismeretszerzés, tanulás:
folyamatosság, történelmi
1. forrás (Mutassa be a
forrás, tény és bizonyíték,
megye átalakulásának
interpretáció, történelmi
menetét! Mely
nézőpont
folyamatokkal
TK: társadalom, társadalmi
párhuzamosan történt meg
csoport, identitás, társadalmi a nemesi vármegye
mobilitás, felemelkedés,
kialakulása? Mutassa be a
lesüllyedés, népesedés,
királyi vármegye, illetve a
népességrobbanás,
nemesi vármegye
népességfogyás, migráció,
felépítését és szerepét a
életmód, város,
magyar állam
gazdaság, gazdasági
működésében!
tevékenység, gazdasági
Kommunikáció: 1. forrás
rendszer, termelés, erőforrás, (Készítsen a korszak egészén
gazdasági szereplő, gazdasági átívelő tematikájú vázlatokat
kapcsolat, kereskedelem,
[pl. gazdaság, városfejlődés,
pénzgazdálkodás, piac,
egyház, a nemesség
gazdasági válság, adó,
változásai, oktatás,
politika, állam, államforma,
külpolitika], majd ezek
hatalmi ág, egyeduralom,
alapján a tankönyvi ábrákhoz
monarchia, államszervezet,
hasonló folyamatábrákat!)
közigazgatás, birodalom,
szuverenitás,
Tájékozódás időben és
vallás, monoteizmus,
térben: 2. forrás (Tekintsék
vallásüldözés
át az ábra alapján, hogyan
alakult át a magyar
társadalom a honfoglalástól a
XV. századig! Mely tényezők
hatottak a társadalmi
változásokra?)

10. évfolyam
17.

A nagy földrajzi
felfedezések

F: ültetvény, világkereskedelem, <levantei kereskedelem,
Hanza>.

N: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama.
É: 1492 (Amerika felfedezése).
T:<India>.
ÉK: történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és
következmény, jelentőség.

TK: társadalom, migráció, gazdaság, gazdasági tevékenység,
erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac, centrum*, periféria*,
<gyarmatosítás>.
18.

A reformáció
kibontakozása és
hatásai

F: reformáció, protestáns, evangélikus, református, <Biblia,
eretnekség, reneszánsz>, [unitárius].
N: Luther, Kálvin.
É: 1517 (Luther fellépése,
a reformáció kezdete.
T: <Róma, Német-római Birodalom>.
ÉK: történelmi forrás, interpretáció, ok és következmény,
jelentőség.
TK: társadalom, identitás, életmód, politika, vallás,
monoteizmus, vallásüldözés.

19.

A Habsburgok
felemelkedése
és a katolikus
megújulás

F: abszolutizmus, ellenreformáció, jezsuita, barokk,
<inkvizíció, eretnekség>.
N: V. Károly.
É: 1492 (Amerika felfedezése).
T: Németalföld, <Róma>.
ÉK: változás és folyamatosság, ok és következmény,
jelentőség.
TK: migráció, gazdaság, erőforrás, pénzgazdálkodás,
kereskedelem, gazdasági válság, adó, politika, állam,
államszervezet, egyeduralom, monarchia, közigazgatás,
birodalom, centrum, periféria, vallásüldözés,
<gyarmatosítás>.

20.

A tőkés termelés
kibontakozása
Hollandiában
és Angliában

F: tőke, kapitalizmus, manufaktúra, vetésforgó, anglikán,
világkereskedelem, reformáció, <céh, Hanza>.
N: I. Erzsébet.
É: –
T: London, Németalföld.
ÉK: változás és folyamatosság, ok és következmény,
jelentőség.
TK: társadalmi csoport,
társadalmi mobilitás,
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás,
város, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység,
gazdasági szereplő, kereskedelem, piac, adó, politika, állam,
birodalom, szuverenitás, centrum, vallásüldözés,
<gyarmatosítás>.

21.

Az angol
polgárháború és az

F: puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia,
abszolutizmus.

alkotmányos
monarchia
kialakulása

N: Cromwell.
É: 1642–1649 (az angol polgárháború), 1689 (a
Jognyilatkozat kiadása).
T: London.
ÉK: változás és folyamatosság, történelmi forrás,
interpretáció, jelentőség, <történelmi nézőpont>.
TK: társadalom, identitás, elit réteg∗, népesedés,
kereskedelem, politika, államforma, államszervezet, hatalmi
ág, egyeduralom, monarchia, köztársaság,
parlamentarizmus, vallásüldözés, <politikai párt, diktatúra>.

22.

A francia
abszolutizmus

F: merkantilizmus, abszolutizmus, manufaktúra, barokk.
N: XIV. Lajos.
É: –
T: Versailles.
ÉK: ok és következmény, jelentőség.
TK: társadalom, társadalmi csoport, életmód, gazdaság,
gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, államszervezet,
egyeduralom, monarchia, közigazgatás, vallásüldözés.

23.

A Német-római
Birodalom és a
Habsburgok dunai
monarchiája.

F: abszolutizmus, ellenreformáció, protestáns, <rendi
monarchia>.
N: V. Károly, XIV. Lajos.
É: 1618–1648 (a harmincéves háború).
T: <Német-római Birodalom>.

ÉK: változás és folyamatosság, ok és következmény,
jelentőség.
TK: társadalom, identitás, adó, politika, állam, államforma,
államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia,
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, vallás, vallásüldözés.
24.

Közép- és KeletEurópa a XVI–XVII.
században

F: kapitalizmus, manufaktúra, [örökös jobbágyság],
<despotizmus, rendi monarchia>.
N: I. (Nagy) Péter.
É: –
T: Szentpétervár.
ÉK: történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és
következmény, jelentőség.

TK: társadalom, társadalmi csoport, gazdaság, gazdasági
rendszer, termelés, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, piac,
adó, politika, államforma, birodalom, szuverenitás, centrum,
periféria, <önkényuralom>.

25.

Az Oszmán Birodalom F: <szultán, végvári rendszer, despotizmus, levantei
kereskedelem>.
és az Európán kívüli
világ
N: [I. Szulejmán].
É: –
T: <Buda, Nándorfehérvár>.
ÉK: változás és folyamatosság, ok és következmény.
TK: gazdaság, erőforrás, kereskedelem, piac, gazdasági
válság, adó, államszervezet, közigazgatás, birodalom,
szuverenitás, centrum, periféria, <önkényuralom>.
F: kapitalizmus, reformáció, ellenreformáció, alkotmányos
monarchia, [társadalmi szerződés].

26.

Életmód és művelődés N: Kopernikusz, Spinoza.
a kora újkorban
T: London.
ÉK: változás és folyamatosság, történelmi forrás,
interpretáció, jelentőség.
TK: társadalom, migráció, életmód, város, népesedés,
népességfogyás, gazdaság, állam, államforma, hatalmi ág,
egyeduralom, parlamentarizmus, szuverenitás, centrum,
periféria, [emberi jog*].

27.

Összefoglalás

28.

A tananyag rendszerezése, kérdéstípusok, ismétlés.
TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT

II. A kora újkor története Magyarországon

Óra

Téma

Fogalmak, nevek,
évszámok, topográfia

Megjegyzés

29.

A középkori magyar
állam bukása

F: örökös jobbágyság, <báró, rendkívüli hadiadó, mezőváros,
rendi monarchia, köznemes, végvári rendszer>.
N: II. Lajos, Szapolyai János, I. Szulejmán.
É: 1526 (a mohácsi csata).
T: Mohács, Buda.
ÉK: tény és bizonyíték, ok és következmény, interpretáció,
történelmi nézőpont.
TK: társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás,
lesüllyedés, népesedés, kereskedem, pénzgazdálkodás, adó,
politika, állam, államforma, birodalom, szuverenitás,
centrum, periféria.

30.

A kényszerpályára
került ország

F: –
N: I. Ferdinánd, Dobó István, Zrínyi Miklós, Szapolyai János, I.
Szulejmán.
É: 1541 (Budát elfoglalja a török, az ország három részre
szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566
(Szigetvár eleste).
T: Kőszeg, Eger, Szigetvár, Bécs, Buda.
ÉK: ok és következmény, tény és bizonyíték, történelmi
nézőpont.
TK: társadalmi csoport, politika, állam, államforma,
birodalom, szuverenitás.

31.

A három részre
szakadt ország

F: <székely, szász, szpáhi, rendi monarchia, végvári
rendszer>.
N:
É:
T: hódoltság, Buda, Bécs, <Erdély, Pozsony>.
ÉK: változás és folyamatosság, ok és következmény.
TK: társadalom, társadalmi csoport, életmód, gazdasági
rendszer, adó, politika, állam, államforma, államszervezet,
hatalmi ág, monarchia,
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, vallás.

32.

A reformáció
Magyarországon

F: unitárius, reformáció, evangélikus, református, <szász,
székely>.
N: Károli Gáspár.
É: –
T: Sárospatak, hódoltság, <Erdély>.
ÉK: változás és folyamatosság, ok és következmény,
interpretáció.

TK: társadalom, társadalmi csoport, identitás, migráció,
politika, vallás, vallásüldözés, <vallásszabadság>.
33.

A Bocskaiszabadságharc

F: hajdú, ellenreformáció, <nádor, végvári rendszer, rendi
monarchia>.
N: Bocskai István.
É: 1591–1606 (a tizenöt éves háború).
T: Eger, hódoltság, Bécs, <Erdély>.
ÉK: ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció.
TK: társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi
mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népességfogyás,
életmód, adó, politika, birodalom, szuverenitás, vallás,
vallásüldözés, <vallásszabadság>.

34.

Erdély aranykora és
összeomlása

F: merkantilizmus, hajdú.
N: Bethlen Gábor.
É: 1618–1648 (a harmincéves háború).
T: <Erdély>.
ÉK: változás és folyamatosság, tény és bizonyíték.
TK: társadalom, népesedés, népességfogyás, migráció,
gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás,
kereskedelem, pénzgazdálkodás, adó, politika, államforma,
monarchia, szuverenitás.

35.

A királyi
Magyarország
a XVII. században

F: kuruc, abszolutizmus, ellenreformáció, jezsuita,
<egyetem>.
N: Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I.
Lipót.
É: 1664 (Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári béke).
T: Nagyszombat, Bécs.
ÉK: változás és folyamatosság, tény és bizonyíték,
interpretáció.
TK: társadalmi csoport, identitás, pénzgazdálkodás, adó,
politika, állam, államforma, egyeduralom, birodalom,
szuverenitás, vallás, vallásüldözés.

36.

A török kiűzése
Magyarországról

F: <Aranybulla>.
N: Savoyai Jenő, I. Lipót, XIV. Lajos.
É: 1686 (Buda visszafoglalása), 1699 (a karlócai béke).
T: Bécs, Buda, hódoltság, <Erdély>.
ÉK: változás és folyamatosság, ok és következmény.

Az általános iskolában
tanultak felidézése:
a hadvezér Zrínyi
Miklós.

TK: társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, lesüllyedés,
népességfogyás, adó, politika, állam, egyeduralom,
közigazgatás, birodalom, szuverenitás.

37.

A Rákócziszabadságharc

F: trónfosztás, vitézlő rend, kuruc, <jobbágy>.
N: II. Rákóczi Ferenc,
XIV. Lajos, I. (Nagy) Péter.
É: 1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi
országgyűlés), 1711
(a szatmári béke).
T: Ónod, Sárospatak.
ÉK: tény és bizonyíték, ok és következmény, interpretáció,
történelmi nézőpont.
TK: társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, lesüllyedés,
gazdasági rendszer, kereskedelem, pénzgazdálkodás, adó,
politika, állam, államforma, monarchia, szuverenitás,
vallásüldözés.

38.

Összefoglalás

39.

A tananyag rendszerezése, kérdéstípusok, ismétlés.
TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT

III. A felvilágosodás, a forradalmak és a polgárosodás kora
Óra

40.

Téma

21. Szellemi
forradalom – a
felvilágosodás

Fogalmak, nevek,
évszámok, topográfia

F: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása,
természetjog, népszuverenitás, szabad verseny, társadalmi
szerződés, alkotmányos monarchia, merkantilizmus.
N: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith.
É: –
T: Párizs.
ÉK: történelmi forrás, interpretáció, jelentőség.
TK: társadalmi csoport, identitás, elit réteg, gazdasági
rendszer, gazdasági szereplő, piac, államszervezet, hatalmi
ág, egyeduralom, szuverenitás, centrum, periféria, emberi
jog, népképviselet∗, vallás, vallásszabadság.

Megjegyzés

41.

22. Anglia és amerikai F: alkotmány, felvilágosodás, a hatalmi ágak megosztása,
gyarmata
társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny,
alkotmányos monarchia, puritán.
N: George Washington.
É: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat
kiadása, az Amerikai Egyesült Államok létrejötte).
T: gyarmatok Észak-Amerikában.
ÉK: ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció,
jelentőség.
TK: társadalom, identitás, népesedés, migráció, életmód,
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági kapcsolat,
kereskedelem, piac, adó, politika, államforma,
államszervezet, köztársaság, parlamentarizmus,
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog,
állampolgári jog∗, népképviselet, vallásüldözés,
vallásszabadság, lelkiismereti szabadság∗, <gyarmatosítás,
politikai párt>.

42.

23. A hatalmi
egyensúly százada

F: felvilágosult abszolutizmus, merkantilizmus, despotizmus.
N: II. (Nagy) Frigyes,
XVI. Lajos, [Mária Terézia, II. József].
É: –
T: Poroszország, Szilézia, Lengyelország, <Német-római
Birodalom>.
ÉK: ok és következmény, jelentőség.
TK: társadalom, gazdaság, gazdasági rendszer,
pénzgazdálkodás, adó,
politika, állam, államforma, egyeduralom, monarchia,
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, periféria, vallás,
<gyarmatosítás, önkényuralom>.

43.

24. Meghiúsult
reformok és
forradalom
Franciaországban

F: abszolutizmus, <rendi monarchia.
N: XVI. Lajos.
É: 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a francia forradalom
kitörése).
T: Párizs, Versailles.
ÉK: ok és következmény, jelentőség.
TK: társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi
mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés,
életmód, város, nemzet∗, gazdaság, pénzgazdálkodás,
gazdasági válság, adó, politika, államforma, egyeduralom.

44.

25. Kísérlet az
alkotmányos
monarchia
megszilárdítására

F: Emberi és polgári jogok nyilatkozata, alkotmány,
alkotmányos monarchia, felvilágosodás, a hatalmi ágak
megosztása, népszuverenitás.
N: XVI. Lajos.
É:
T: Párizs, Versailles.
ÉK: ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció,
jelentőség.
TK: társadalom, társadalmi csoport, város, nemzet,
pénzgazdálkodás, gazdasági válság, adó, politika,
államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás,
emberi jog, állampolgári jog, népképviselet, vallás, <politikai
párt>.

45.

26. A forradalom
zsarnoksága

F: jakobinus, terror, a hatalmi ágak megosztása,
népszuverenitás.
N: Danton, Robespierre,
XVI. Lajos.
É: 1793–1794 (a jakobinus diktatúra).
T: Párizs.
ÉK: ok és következmény, tény és bizonyíték, jelentőség.
TK: társadalmi csoport, identitás, nemzet, politika,
államforma, államszervezet, egyeduralom, monarchia,
köztársaság, szuverenitás, emberi jog, állampolgári jog,
népképviselet, vallás, <diktatúra>.

46.

27. Napóleon
birodalma és bukása

F: népszuverenitás, alkotmány.
N: Napóleon.
É: 1804–1814/15 (Napóleon császársága).
T: Waterloo, Párizs.
ÉK: ok és következmény, tény és bizonyíték, jelentőség.
TK: társadalom, társadalmi csoport, identitás, nemzet,
gazdaság, politika, állam, államforma, államszervezet,
hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, közigazgatás,
birodalom, szuverenitás, állampolgári jog, vallás,
<diktatúra>.

47.

28. Az ipari
forradalom és
következményei

F: urbanizáció, szabad verseny, manufaktúra, vetésforgó,
<nyomásos gazdálkodás>.
N: Watt, Stephenson.
É: –
T: London.
ÉK: ok és következmény, tény és bizonyíték, jelentőség.

TK: társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás,
népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció,
életmód, város, gazdaság, gazdasági rendszer, termelés,
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat,
kereskedelem, piac.

48.

29. A XIX. század
uralkodó eszméi

F: nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus,
szocializmus, a hatalmi ágak megosztása, társadalmi
szerződés, népszuverenitás, szabad verseny.
N: Marx.
É: –
T: –
ÉK: ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció,
jelentőség.
TK: társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi
mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg,
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet,
gazdasági rendszer, politika, állam, államforma,
egyeduralom, parlamentarizmus, közigazgatás, emberi jog,
állampolgári jog, népképviselet, vallásszabadság,
lelkiismereti szabadság, <diktatúra>.

49.

30. Hatalmi politika
és forradalmi
hullámok a XIX.
század első felében

F: Szent Szövetség, nacionalizmus, alkotmányos monarchia.
N: Metternich.
É: 1804–1814/15 (Napóleon császársága).
T: Bécs, Párizs.
ÉK: ok és következmény, tény és bizonyíték, jelentőség.
TK: társadalom, identitás, nemzet, gazdaság, politika, állam,
államforma, államszervezet, hatalmi ág, monarchia,
birodalom, szuverenitás, népképviselet, állampolgári jog.

50.

31. A népek tavasza

F: Szent Szövetség, liberalizmus, nacionalizmus, alkotmány,
alkotmányos monarchia.
N: Metternich.
É: 1848 (forradalmak Európában).
T: Párizs, Bécs.
ÉK: ok és következmény, jelentőség.
TK: társadalmi csoport, identitás, nemzet, gazdasági válság,
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág,
egyeduralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus,
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria,
állampolgári jog, népképviselet.

51.

32. Európa és a világ a F: szabad verseny, ültetvény, tőke, kapitalizmus,
XVIII–XIX. században világkereskedelem.
N: –
É: –
T: <Kína, India>.
ÉK: ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció.
TK: társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás,
felemelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, migráció,
életmód, város, nemzet, gazdaság, gazdasági tevékenység,
gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági
kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika,
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria,
<gyarmatosítás>.

52.

Összefoglalás

A tananyag rendszerezése, kérdéstípusok, ismétlés.

53.

TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT

IV. Az újjáépítés kora Magyarországon
Óra
54.

Téma
(tankönyvi lecke)
33. Magyarország új
helyzete a Habsburg
Birodalomban

Fogalmak, nevek,
évszámok, topográfia
F: Pragmatica Sanctio,
Helytartótanács, felsőtábla, alsótábla, <rendi országgyűlés,
nemesi vármegye, köznemes, báró>
N: III. Károly.
É: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1711 (a szatmári béke).
T: Bécs, <Pozsony>.
ÉK: ok és következmény, interpretáció.
TK: társadalmi csoport,
politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág,
monarchia, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, vallás.

55.

34. A XVIII. századi
népességnövekedés
és etnikai
következményei

F: betelepítés, betelepülés.
N: –
É: –
T: Határőrvidék, Bácska, Bánát.
ÉK: ok és következmény.
TK: társadalom, társadalmi csoport, identitás, népesedés,
népességrobbanás, migráció, életmód, nemzetiség∗,
termelés, erőforrás, politika, állam, vallás.

Megjegyzés

56.

35. A magyar
gazdaság újjáépítése

F: vetésforgó, manufaktúra, tőke, <önellátás, majorság,
nyomásos gazdálkodás, céh>.
N: –
É: –
T: hódoltság, <Erdély>.
ÉK: ok és következmény, tény és bizonyíték.
TK: társadalom, népesedés, migráció, város, gazdaság,
gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés,
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat,
kereskedelem, piac, gazdasági válság, szuverenitás, centrum,
periféria, <kereskedelmi mérleg>.

57.

36. Reformok és
felvilágosult
abszolutizmus
Magyarországon

F: vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, türelmi
rendelet, jobbágyrendelet, felvilágosult abszolutizmus,
<rendi országgyűlés, nemesi vármegye>.
N: Mária Terézia, II. József, II. (Nagy) Frigyes.
É: 1740–1780 (Mária Terézia), 1780–1790 (II. József).
T: Határőrvidék, Szilézia, Lengyelország.
ÉK: ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció.
TK: társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi
mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, életmód,
gazdasági rendszer, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika,
állam, államforma, egyeduralom, monarchia, közigazgatás,
birodalom, szuverenitás, vallás.

58.

37. A kompromisszum
helyreállítása
a rendek és a
Habsburg-dinasztia
között

F: felvilágosodás, türelmi rendelet, jobbágyrendelet, <rendi
monarchia>.
N: Kazinczy Ferenc,
II. József.
É: 1780–1790 (II. József), 1789. július 14. (a francia
forradalom kitörése).
T: <Pozsony>.
ÉK: ok és következmény, interpretáció, történelmi nézőpont.
TK: társadalmi csoport, identitás, nemzet, nemzetiség,
gazdasági válság, politika, állam, államforma, egyeduralom,
közigazgatás, birodalom, szuverenitás, vallás.

59.
60.

Összefoglalás

A tananyag rendszerezése, kérdéstípusok, ismétlés.
TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT

V. A reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon

Óra
61.

Téma

38. A napóleoni
háborúk hatásai
Magyarországon

Fogalmak, nevek,
évszámok, topográfia
F: <köznemes, báró, jobbágy>.
N: Napóleon.
É: 1804–1814/15 (Napóleon császársága).
T: Pest-Buda.
ÉK: ok és következmény, történelmi forrás.
TK: társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás,
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, életmód, város,
gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági
válság, adó, politika, szuverenitás, centrum, periféria.

62.

F: reform, polgári átalakulás, cenzúra, <ősiség>.
39. A reformok
megindítói: Széchenyi
N: Széchenyi István, Wesselényi Miklós.
István és Wesselényi
É: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése,
Miklós
a reformkor kezdete).
T: Vaskapu, Pest-Buda.
ÉK: történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás,
jelentőség, történelmi nézőpont.
TK: társadalom, társadalmi csoport, identitás, életmód,
nemzet, gazdaság, gazdasági rendszer, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, politika, állam, monarchia, birodalom,
szuverenitás.

63.

40. Politikai
irányzatok a
reformkorban

F: liberális nemesség, centralista, önkéntes és kötelező
örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám,
reform, polgári átalakulás, szabad verseny, <nemesi
vármegye, rendi országgyűlés>.
N: Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos,
Eötvös József, Széchenyi István, Wesselényi Miklós,
Metternich.
É: 1832–1836 (rendi országgyűlés).
T: <Pozsony>.
ÉK: ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség.
TK: társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, gazdaság,
gazdasági teljesítmény∗, politika, állam,
államszervezet, hatalmi ág, monarchia, közigazgatás,
birodalom, szuverenitás.

Megjegyzés

64.

41. Politikai
F: államnyelv, márciusi ifjak, érdekegyesítés, védővám,
küzdelmek az 1840-es liberális nemesség, centralista.
években
N: Batthyány Lajos, Petőfi Sándor,
Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Metternich.
É: 1844 (a magyar nyelv államnyelvvé nyilvánítása).
T: Pest-Buda, <Pozsony>.

ÉK: ok és következmény, történelmi forrás, történelmi
nézőpont.
TK: életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység,
gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági
kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma,
birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, <politikai párt>.
65.

42. A nemzeti
ébredés
Magyarországon

F: jobbágyfelszabadítás, emancipáció, államnyelv,
nacionalizmus.
N: Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc.
É: –
T: Pest-Buda.

ÉK: ok és következmény, jelentőség, történelmi nézőpont.
TK: társadalom, identitás, társadalmi mobilitás,
felemelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, életmód,
nemzet, nemzetiség, politika, állam, közigazgatás,
birodalom, szuverenitás.
66.

43. Törvényes
forradalom és
konszolidációs
kísérlet

F: nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány,
sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog,
jobbágyfelszabadítás, polgári átalakulás, közteherviselés,
alkotmányos monarchia, <perszonálunió>.
N: Szemere Bertalan,
Széchenyi István, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József,
Batthyány Lajos, Petőfi Sándor.
É: 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. április 11.
(az áprilisi törvények), 1848 (forradalmak Európában).
T: Pest-Buda, Bécs, <Pozsony, Erdély>.

ÉK: ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség,
történelmi nézőpont.
TK: társadalom, társadalmi mobilitás, felemelkedés,
lesüllyedés, életmód, gazdasági rendszer, politika, állam,

államforma, államszervezet, hatalmi ág, monarchia,
parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás.
67.

44. A fegyveres harc
kirobbanása, a
védelem
megszervezése

F: felelős kormány, népképviselet, jobbágyfelszabadítás.
N: Jellasics, Görgey Artúr, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos.
É: 1848. szeptember 29.
(a pákozdi csata).
T: Pákozd, Pest-Buda, Bécs.

ÉK: ok és következmény, jelentőség, történelmi nézőpont.
TK: társadalom, társadalmi csoport, identitás, nemzet,
nemzetiség, pénzgazdálkodás, adó, politika, állam,
államforma, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom,
szuverenitás.
68.

45. Önvédelmi harc és F: Függetlenségi nyilatkozat.
fényes diadal
N: Ferenc József, Windischgrätz, Bem József, Kossuth Lajos,
Szemere Bertalan, Görgey Artúr.
É: 1849. április 14. (a függetlenség kimondása).
T: Debrecen, Pest-Buda, Bécs, <Erdély>.

ÉK: ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség,
történelmi nézőpont.
TK: nemzet, nemzetiség, politika, állam, államforma,
államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia,
parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás,
<politikai párt>.

69.

46. Fényes győzelmek F: tavaszi hadjárat, nemzetiségi törvény, Függetlenségi
és a túlerő diadala
nyilatkozat, államnyelv, emancipáció.
N: Kossuth Lajos, Szemere Bertalan, Görgey Artúr,
Ferenc József, Windischgrätz, Bem József.
É: 1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. május 21. (Buda
felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a világosi
fegyverletétel), 1849. április 14. (a függetlenség kimondása).
T: Isaszeg, Világos, Debrecen.

ÉK: történelmi idő, ok és következmény, jelentőség,
történelmi nézőpont.
TK: identitás, nemzet, nemzetiség, politika, állam,
államforma, államszervezet, egyeduralom, monarchia,
birodalom, szuverenitás.

70.

Összefoglalás

A tananyag rendszerezése, kérdéstípusok, ismétlés.

71.

TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT

72.

TANÉV VÉGI ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS, ÉRTÉKELÉS

