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Tananyagbeosztás 
 

Tanóra Lecke Téma Fogalmak 

EMLÉKEK ÉS FORRÁSOK 

1. Az emlékek és források születése 

1–2. A) Az emlékek 
születése 

Az emlék fogalma. emlék, történelmi emlék, szóbeli, 
írásos és tárgyi emlék, forrás 

3–4. B) A történelmi 
emlékek fajtái 

A szóbeli, írásos és 
tárgyi emlékek. 

5. C) Emlékből forrás A forrás fogalma és a 
forráshasználat. 

2. Történelmi források körülöttünk 

6–7. A) Források a 
könyvespolcon 

Forrástípusok. szakkönyv, lexikon, tankönyv, regény, 
évkönyv, tabló, névadó, interjú, 
családfa 8–9. B) Iskolánk 

történetének forrásai 
Az iskolaépület és az 
intézmény forrásai. 

10. C) Nagyszüleink 
emlékei 

Interjú- és 
családfakészítés. 

3. Forráskritika 

11–12. A) Az emlékek sorsa Az emlékek 
eltorzulása 

forráskritika, hamisítvány, személyes 
érintettség, első kézből, független 
forrás, honlap, wikipedia, blog, 
linkgyűjtemény, online 

13–14. B) Forráskritikai elvek A négy forráskritikai 
elv és alkalmazásuk 

15. C) Internetes források Az internetes források 
típusai, előnyeik és 
hátrányaik 

16. Összefoglalás, az 1–3. téma áttekintése 

17. Számon kérés 

A TÖRTÉNELMI TÉR ÉS IDŐ 

4. A történelmi idő 

18–19. A) A naptár Az időmérés egységei, 
a zsidó, a muzulmán 
és a keresztény naptár 

nap, hónap, év, hét, naptár, szökőév, 
Julianus-naptár, Gergely-naptár, 
időszámítás, Krisztus előtt és után, 
időszámításunk kezdete előtt és 
időszámításunk szerint, évtized, 
évszázad, évezred, emberöltő, ókor, 
középkor, újkor, időszalag 

20–21. B) Az időszámítás Az időszámítás 
egységei, az időszalag 

22. C) A történelmi 
korszakok 

A korszakolás 
lehetőségei és korlátai 

5. A történelmi tér 

23–24. A) Mit mutat egy 
térkép? 

Különféle léptékű és 
célú térképek, 
térképjelek 

térkép, jelmagyarázat, lépték, 
szintvonal, térképjelek, 
fokhálózat/keresőhálózat, égtájak, 
atlasz, névmutató 25–26. B) Történelmi térképek Történelmi térképjelek, 

történelmi atlasz 

27. C) Egy régi térkép A régi Budapest egy 
naplórészlet alapján 

6. Magyarország települései 

28–29. A) Magyarország 
népessége 

A népesség 
ábrázolása grafikonon 
és kördiagramon 

népességtudomány (demográfia), 
főváros, nagyváros, kisváros, falu, 
tanya, Aquincum, Buda, Pest, Óbuda, 
Budapest, lakótelep 30–31. B) Magyarország 

települései 
Falvak és városok 

32. C) Magyarország 
fővárosa, Budapest 

Budapest történelme 

33. Összefoglalás, a 4–6. téma áttekintése 

34. Számon kérés 

A 20. SZÁZAD MINDENNAPJAI 

7. Iskoláink 
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35–36. A) Általános és 
kötelező 

A közoktatás története tankötelezettség, népiskolai törvény, 
általános iskola, tandíj, középiskola, 
koedukáció, osztályterem, aula, 
könyvtár, színházterem, sportcsarnok, 
tantárgy, tanóra, egész napos iskola, 
órarend 

37–38. B) Mindenki együtt A koedukáció 
története és értékelése 

39. C) A mi iskolánk Az ideális iskola 
megtervezése 

8. Az egészség ügye 

40–41. A) Váljék 
egészségünkre! 

Az egészségügy régen 
és most 

születéskor várható élettartam, 
csecsemőhalandóság, fertőtlenítés, 
antibiotikum, penicillin, kórház, 
laboratórium, mentő, röntgen, 
ultrahang, érzéstelenítés, 
társadalombiztosítás, gyógyszer, 
hatóanyag, állat- és emberkísérlet, 
baktérium, vírus, járvány, védőoltás, 
fekete himlő  

42–43. B) Patika A gyógyszergyártás 

44. C) Vigyázat! Fertőző! Járványok és az oltás 
története 

9. A közlekedés forradalmai 

45–46. A) Vonat, autó, 
repülőgép 

A közlekedési 
eszközök története 

gőzhajó, gőzmozdony, autó, 
repülőgép, 
tömegközlekedés/közösségi 
közlekedés, metró, villamos, 
autóbusz, buszsáv, BKK, 
csúcsforgalom, jegy, bérlet, 
kerékpárút, kerékpársáv 

47–48. B) Közlekedés a 
városban 

A tömegközlekedés 
formái és problémái 

49. C) Kritikus tömeg Kerékpározás a 
városban 

50. Összefoglalás, a 7–9. téma áttekintése 

51. Számon kérés 

ÁLLAMPOLGÁR VAGYOK 

10. Közügyeink 

52–53. A) A demokrácia A demokrácia és a 
diktatúra, a választási 
rendszerek 

Demokrácia, közvetlen, képviseleti, 
népszavazás, párt, diktatúra, 
önkormányzat, Bíróság, polgári és 
büntetőper, alperes, felperes, ügyvéd, 
bűncselekmény, ügyész, ártatlanság 
vélelme, közvetítői eljárás, 
választójog, cenzus 

54–55. B) Az 
igazságszolgáltatás 

A büntető é a polgári 
per, a közvetítői 
eljárás 

56. C) Általános, titkos és 
egyenlő 

A választójog és 
feltételei (disputa) 

11. A szabadságjogok 

57–58. A) Az emberi jogok Az emberi jogok, a 
szabadságjogok 

emberi jogok, egyenjogúság, 
esélyegyenlőség, pozitív 
megkülönböztetés, állampolgári 
kötelezettség, élethez való jog, 
szabadságjogok, tulajdonjog, 
munkához való jog, szociális 
ellátásokhoz való jog, oktatáshoz való 
jog, egészséges környezethez való 
jog, Alkotmánybíróság, országgyűlési 
biztos, Egyenlő Bánásmód Hatóság, 
Európai Emberi Jogi Bíróság, civil 
szervezetek 

59–60. B) Jogvédelem A jogvédő szervezetek 
és feladataik 

61. C) Feketeigazolvány Apartheid Dél-
Afrikában 

12. Európai és világpolgár vagyok 

62–63. A) Függetlenség és 
együttműködés 

A nemzeti 
függetlenség és a 
nemzetközi 
szervezetek 

nemzeti függetlenség, ENSZ, NATO, 
EU, euró, Európai Tanács, Európai 
Parlament, Európai Bizottság 

64–65. B) Az Európai Unió Az EU céljai és 
működése 

66. C) Honvédelem  
a Hindukusnál 

Magyar 
békefenntartók 
Afganisztánban 

67. Összefoglalás, a 10–12. téma áttekintése 

68. Számon kérés 
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69–72. Szabad órakeret   
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A tananyag feldolgozása,  
a feladatok megoldásai 

 
EMLÉKEK ÉS FORRÁSOK  

1. Az emlékek és a források születése 

A) Az emlékek születése 

 A gyerekek egyénileg elolvassák a mesét. A gyerekek párokban válaszolnak a kérdésekre. Közös 
ellenőrzés. 

 A gyerekek egyénileg megírják a történetet valamelyik szereplő szempontjából. Néhány 
megoldás „kihangosítása”, beszélgetés arról, hogy miben különböznek a történetek. 

 A gyerekek elolvassák az „emlék” jelentéseit és párosával példamondatokat írnak. Néhány 
mondat „kihangosítása”. 

 A gyerek gyerekek nyári emlékeket idéző tárgyakat hoznak és megírják történetüket. 

B) A történelmi emlékek fajtái 

 A gyerekek a behozott emlékeket és a két képet tanulmányozva közösen történelmi eseményekre 
utaló jeleket keresnek. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek egyénileg párosítják a képeket a források leírásaival. Közös ellenőrzés és vita a 
történelmi emlék fogalmáról. 

 A gyerekek elolvassák a történelmi emlékek csoportosításáról szóló szöveget és párosával 
csoportosítják az emlékeket. Közös ellenőrzés és beszélgetés a képi és szóbeli emlékek 
besorolásáról. 

 A gyerekek gyűjtőmunkát végeznek. Közös ellenőrzés. 

C) Emlékből forrás 

 A gyerekek párban dolgozva megoldják a forrás szó jelentéseivel kapcsolatos feladatot. Közös 
ellenőrzés. 

 A gyerekek párosával ismereteket rendelnek a forrásokhoz. Közös ellenőrzés. Párosával újabb 
forrásokat gyűjtenek, és azokhoz is ismereteket rendelnek. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek egyénileg megkeresik a megfelelő forrásokat. Közös ellenőrzés, vita az internetes 
források előnyéről és hátrányáról. 

 

MEGOLDÁSOK 
 

A) Az emlékek születése 

 
1. 
b) • Három nyúl, róka, szarka. 
• Pl. A nyulak üldögélnek, a nyulak felkerekednek, a nyulak beszélgetése a szarkával,a  róka és a szarka 
beszélgetése, elszalad a róka. 
• A szarka emlékezik a három nyúlra és az általuk mondottakra. 
• Az emlékezet nem mindig megbízható: előfordul, hogy egy idő után másképpen emlékszünk az 
eseményekre. 
c) Pl. Egyik szereplő sem látja a teljes történetet (csak részleteket), a nyulak vicce komolyan vehető 
történetté válik a róka és a szarka számára. 
 
2.  
Egyéni megoldások. 
 
3.  
Egyéni megoldások. 
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B) A történelmi emlékek fajtái 

 
1.  
Pl. Az Országház épületében ülésezik a magyar országgyűlés, Rómában régen cirkuszi játékokat 
játszottak (Colosseum).  
 
2. 
a) 1–I, 2–B, 3–H, 4–C, 5–D, 6–G, 7–F, 8–A, 9–J, 10–E 
b) Igen, mivel a „történelem” nem csak a „nagyok”, hanem az egyes emberek történetét is jelenti. 
Minden, ami már elmúlt, a történelmi múlt része.  
 
3. 

szóbeli írásos tárgyi 

E, F 
A, D, G, J 
(C, E, H, I) 

B, C, H, I 
(A, D, G, J) 

(Zárójelben szerepelnek az oda is besorolható emlékek.) 
 
• Igen: A, C, D, E, G, H, I, J 
• Az írásos emlékek anyaga is történelmi emlék (A, D, G, J), a szóbeli emlékeket lejegyezhetik (E), a 
képeket a tudomány írásos emléknek tekinti (D, J), a tárgyi emlékeken lehet írás vagy kép (C, H). 
 
4. 
Egyéni megoldások. 
 

C) Emlékből forrás 

 
1. 
Forrás lehetséges jelentései:  

 vízfolyás (patak, folyó) eredete 

 hő hatására bekövetkező állapot 

 ok, amiből egy hatás ered 

 korábbi mű, amelyből későbbi művek idéznek 

 múltból származó emlék, mely a korra vonatkozó ismeret forrása 
 
2. a) 

Emlék Ismeretek, aminek a forrása lehet 

I) Justin Bieber póló 
2008-ból 

Pl. A korabeli divat. 
Pl. A korabeli textilipar módszerei és színvonala. 

B) Emberelőd 
koponyája kb. 350 
ezer évvel ez előttről 

Pl. Az emberelőd intelligenciája. 
Pl. Az emberelőd halálának oka. 

H) Egyeurós 
pénzérme 2009-ből 

Pl. A pénzverés módszerei és színvonala. 
Pl. A kereskedelem fejlettsége. 

C) Görög váza  
a Kr. e. 6. századból 

A korabeli fazekasság módszerei és színvonala  
a vallási élet, mítoszok (a rajta levő kép alapján) 

D) Festmény a 16. 
századból 

Pl. A korabeli divat és öltözködés. 
Pl. A korabeli festészet módszerei és színvonala. 

G) Újság címlapja 
1989-ből 

Pl. A korabeli politikai események. 
Pl. A korabeli nyomdatechnika. 

F) Nagymama 
története az első 
randevújáról 

Szokások, szórakozási formák, férfi–nő kapcsolat, szerelem a nagymama 
fiatal korában. Öltözködés, ételek. Korabeli beszédmód. A fényképek 
anyaga, a fényképezés technikája.  

A) II. András  
13. századi 
aranypecsétes 
oklevelének  
14. századi másolata 

Pl. A korabeli uralkodói hatalom helyzete, a társadalom felépítése.  
Pl. A korabeli írás, az oklevelek anyaga.  

J) Képeslap 1912-ből 
Pl. A korabeli turizmus, a korabeli látványosságok. 
Pl. A korabeli posta működése.  
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E) Magyar népdal, 
amelyet a 20. század 
elején jegyeztek le 

Pl. A magyar népköltészet jellemzői. 
Pl. A magyar néprajztudomány módszerei a 20. században 

 
b) Egyéni megoldások. 
 
3.  
a) • Történelemkönyv, lexikon, internet, tanár. (476 és 1492 között) 
• Anyukád, bizonyítvány.  
• Tévé, rádió, újság, internet.  
• Történelemkönyv, lexikon, internet, tanár. (Három férfi szövetsége.) 
• Szakácskönyv, internet, anyukád. (finommetélt, réteslap, túró, tojás, vaj, cukor, tejföl, mazsola, reszelt 
citromhéj) 
• Atlasz, internet, tanár. (Kampala) 
 
b) Valószínűleg az internetet használták a legtöbben: előnye hogy gyorsan, sok információt lehet 
szerezni rajta keresztül, hátránya, hogy a megbízhatatlan információ. 
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EMLÉKEK ÉS FORRÁSOK  

2. Történelmi források körülöttünk 

A) Források a könyvespolcon 

 Beszélgetés a két ábrázolás használhatóságáról. 

 A gyerekek párokban párosítják a leírásokat a forrásokkal, és csoportosítják őket. Közös 
ellenőrzés. A párok eldöntik, melyik forrásokra igazak a leírások. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek egyénileg forrásokat keresnek az 1848–1849-es szabadságharccal kapcsolatban. 
Néhány megoldás „kihangosítása”. 

B) Iskolánk történetének forrásai 

 A gyerekek párosával ötleteket gyűjtenek iskolai forrásokra. Közös ellenőrzés. A párok forrásokat 
gyűjtenek, amelyek alapján megismerhető iskolájuk története. Közös ellenőrzés. A párok a 
szöveg alapján kiegészítik a listát. Közös ellenőrzés. 

 A párok négyfős csoportokká állnak össze, végigjárják az épületet és táblázatos formában 
emlékeket gyűjtenek. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek egyénileg információkat gyűjtenek az iskoláról. Közös ellenőrzés. 

C) Nagyszüleink emlékei 

 A gyerekek elolvassák a szövegeket, és a segítségükkel párosával kérdéseket gyűjtenek. Közös 
ellenőrzés. 

 Közösen megismerkednek az interjúkészítés szabályaival. 

 Négyfős csoportokban próbainterjút készítenek, közben megfigyelési jegyzőkönyvet töltenek ki. 
Kiegészítik a kérdéslistát. Közös ellenőrzés. 

 Egyéni munka: megadott szempontok szerint interjút készítenek egy nagyszülővel. 

 Egyéni munka: Családfakészítés. 

 

MEGOLDÁSOK 
 

A) Források a könyvespolcon 

 
1. 
A mai alaprajz részletesebb, érthetőbb; de a régi ábrázolás alapján jobban elképzelhető egy korabeli 
vár. 
 
2. 
a) A) Lexikon: 4. 
B) Szemtanú: 5. 
C) Történelmi szakkönyv: 1. 
D) Történelemtankönyv: 3. 
E) Történelmi regény: 2. 
Csoportosítási lehetőségek: kortárs – későbbi keletkezésű, tudományos – nem tudományos munka, 
stb. 
 
b) • Érdekes, olvasmányos leírás, nem feltétlenül minden részletében hitelesen ábrázolva. – történelmi 
regény 
• Részletes, alapos, de esetleg nehezen érthető leírás egy szakértőtől. – tudományos munka 
(szakkönyv) 
• Olyan leírás, amely lehet, hogy elfogult, de jól bemutatja a kort, amelyben az események történtek. – 
szemtanú beszámolója 
• Rövid, tömör, érthető összefoglalás az eseményekről, amely igazodik a gyerekek tudásához. – 
történelemtankönyv 
Alapvető tényeket, információkat összefoglaló és címszavak szerint elrendező forrás. – lexikon 
 
3. 
Egyéni megoldások. 
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B) Iskolánk történetének forrásai 

 
1. 
a) • Szóbeli emlékek: tanárok, volt diákok. 
• Írásos források: iskolai könyvtár, internet (az iskola honlapja). 
• Tárgyi emlékek: épület, a versenyeken nyert serlegek, érmek stb.  
 
b) Pl. Az elbeszélések torzíthatnak, és pontatlanok lehetnek. Az írott források megbízhatóbbak, de nem 
derül ki belőlük minden. A tárgyi forrásokat sokszor csak a szóbeliek vagy az írásosak segítségével 
lehet értelmezni. 
 
c) Pl. az iskola alapítása, az iskola névadója, fontos események az épületben, igazgatók, tanárok, 
diákok, iskola változásai. 
 
2. 
Egyéni megoldások. 
 
3. 
Iskolánként eltérő megoldások. 
 

C) Nagyszüleink emlékei 

 
1. 
b) Mi a neve az iskolának és mit érdemes tudni a névadójáról? Hol van? Hány osztályos? Hányan járnak 
egy osztályba? Van valamilyen különlegessége (pl. idegen nyelvű, egyházi, alapítványi, sporttagozatos, 
énektagozatos)? 
 
2.  
Egyéni megoldások. 
 
3.  
Egyéni megoldások. 
 
4.  
Egyéni megoldások. 
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EMLÉKEK ÉS FORRÁSOK  

3. Forráskritika 

A) Az emlékek sorsa 

 Az osztály közösen felidézi a három nyúl történetének elejét, majd elolvassák a mese 
befejezését. Párokban kitöltik a táblázatot és megoldják a feladatokat. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek egyénileg újabb jelenetet írnak a meséhez.  

 A gyerekek egyénileg hasonló történetet írnak. Következő órán a tanár kihangosít néhány 
folytatást és fogalmazást. 

B) Forráskritikai elvek 

 A gyerekek postás játékot játszanak és megbeszélik a tanulságokat (torzul az információ, ha több 
kézen megy át). 

 A gyerekek elolvassák, és együtt megbeszélik a tudnivalókat. Párokba rendeződnek, négy-négy 
pár csoportot alkot. Minden pár elolvassa az egyik olvasmányt, megfogalmazza a benne foglalt 
elvet, és készít egy egyszerű ábrát. A tanár körbejárva ellenőrzi az eredményt. A párok 
beszámolnak egymásnak, és mindenki berajzolja az ábrákat a füzetébe. 

 A párok megvizsgálják a forrást a forráskritikai elvek alapján, és válaszolnak a kérdésekre. Közös 
ellenőrzés. 

 A gyerekek egyénileg megvizsgálják a forrást. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek egyénileg megvizsgálják a forrást. Közös ellenőrzés. 

C) Internetes források 

 A gyerekek előzetesen megoldják a négy weboldallal kapcsolatos feladatot. Közös ellenőrzés és 
megbeszélés az internetes források használhatóságáról. 

 A gyerekek elolvassák a három cikket a kínai nagy falról. Párokban válaszolnak a kérdésekre. 
Közös ellenőrzés, a tanár vezetésével döntenek a legmegbízhatóbb forrásról. 

 A párok értékelik az internetes forrásokat. Közös ellenőrzés. Közösen összegyűjtik a 
legfontosabb alapszabályokat. A gyerekek egyénileg két a témába vágó cikket gyűjtenek, 
értékelnek. 

 

MEGOLDÁSOK 
 

A) Az emlékek sorsa 

 
1. b) 

 A nyulak 
megnevezése 

A nyulak 
tulajdonságai 

A nyulak eledele 

A mese elején nyúl  „rókahúst eszünk” 

A szarka 
elmondásában 

nyúl nagy fej és száj, a 
medve egér hozzájuk 
képest 

rókát esznek 

A róka 
elmondásában 

szörny (nyúl) fél méteres fog farkast esznek 

A farkas 
elmondásában 

nyúl nagy fog és száj, a 
medve egér hozzájuk 
képest 

medvét esznek 

A medve 
elmondásában 

szörny (nyúl) nem fog rajta puska, 
óriási 

vadászt is esznek? 

 
• Egyre szörnyűbbnek tűnnek a nyulak, egyre jobban különbözik a mese a valós képtől. 
• Pl. a félelem miatt torzul; egyre többen futnak, így egyre hihetőbb a hihetetlen történet; egyre több 
kézen megy át az információ; senki nem próbálja meg ellenőrizni  
• Pl. Rémhírek alakulhatnak ki egy viccnek szánt mondatból, amelyek továbbterjedve pánikot 
okozhatnak, ha senki sem próbálja meg azt ellenőrizni. A félelem felülírhatja a józan ítélőképességet. 
 
2. 
Egyéni megoldások. 
 
3. 
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Egyéni megoldások. 

B) Forráskritikai elvek 

 
1. 
Lehetséges tanulság: minél több kézen megy át az információ, annál jobban torzulhat. 
 
2. 
a) Egyéni megoldások. 
b) 1. Állapítsuk meg, hogy mi valódi és mi hamisítvány! 
2. Állapítsuk meg, hogy van-e személyes érintettség! 
3. Hányad kézből származik az információ? 
4. Egy tanú nem tanú. 
 
3. 
Brodarics szövege 

 Hitelesség 

1. elv Nem. Ez csak másolat és részlet, magyarra fordítva (latin az eredeti). 

2. elv Igen, elfogult a magyarok irányában. Magyar főpap, a magyar oldalon harcolt. 

3. elv Első kézből (szemtanú), egy évvel a csata után írta le. 

4. elv Nem tudjuk, de valószínűleg a saját élményeit írta le. 

Hitelesség: értékes, mert szemtanú írta, de meg kellene nézni egy török forrást is. 
 
4. 
Marco Polo szövege 

 Hitelesség 

1. elv Nem. Ez csak másolat és részlet, magyarra fordítva. 

2. elv Nem feltétlenül (kívülálló), de az lehet a célja, hogy minél csodásabb dolgokat 
mutasson be (így fog fogyni a könyv). 

3. elv Részben első kézből (szemtanú), részben hallomásból, de nem ő írta le. 

4. elv Nem tudjuk, de valószínűleg nagyrészt több forrásból származó információkat ír 
le. 

Hitelesség: értékes, mert szemtanú információi vannak benne, de vannak részek, melyek hallomásból 
származnak, ráadásul nem Marco Polo írta le. Össze kellene vetni korabeli kínai forrásokkal. 
 
5. 
Szulejmán naplója 

 Hitelesség 

1. elv Nem. Ez csak másolat és részlet, magyarra fordítva. 

2. elv Igen, a törökök irányában. Török uralkodó, aki a magyarok ellen harcolt. 

3. elv Első kézből (szemtanú), valószínűleg rögtön a csata után írta le. 

4. elv Nem tudjuk, de valószínűleg a saját élményeit írta le. 

Hitelesség: értékes, mert szemtanú írta, Brodarics szövegével együtt jól bemutatja a csatát. 
 

C) Internetes források 

 
1. 
a) http://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly – online 
enciklopédia (wikipédia)  
http://deneverszabo.blogspot.hu/2012/05/visegrad-kiralyi-palota.html – blog 
http://kozepkor.lap.hu/ – linkgyűjtemény 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1456_november_23_v_laszlo_megeskuszik_hogy_nem_all_bos
szut_cillei_ulrikert/ – szakfolyóirat online kiadása 
 
b) Egyéni megoldások. 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
http://deneverszabo.blogspot.hu/2012/05/visegrad-kiralyi-palota.html
http://kozepkor.lap.hu/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1456_november_23_v_laszlo_megeskuszik_hogy_nem_all_bosszut_cillei_ulrikert/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1456_november_23_v_laszlo_megeskuszik_hogy_nem_all_bosszut_cillei_ulrikert/


12 
RE17844   Tanári kézikönyv 

2. 
b) Egyetértenek a források: 1. A kínai nagy falat a Kr. e. 3. században kezdték építeni. 2. Az építés a 
Ming-dinasztia idején is folytatódott. 3. A fal rossz állapotban van. 
Egymásnak ellentmondanak a források: 1. Látható-e a fal az űrből? 2. Hogyan írjuk le helyesen a fal 
nevét? 3. Milyen hosszú? 
 

 Miért megbízható? Miért kétes? 

1. Több forrást is használ. Nincs nevesített szerzője. 

2. 
A National Geographic egy ismert, komoly 
folyóirat. 

Csak kínai forrásokra hivatkozik. Több éve 
íródott cikk. 

3. A Múlt-kor portált történészek szerkesztik. Több éve íródott cikk. 

 
A harmadik forrás a leginkább megbízható, mert azt szakemberek szerkesztik. 
 
3. 
a) 1. http://kinainagyfal.lap.hu  
Várható tartalom: összegyűjtve sok lap a témában. Megbízhatóság: semmi garancia, hogy hiteles 
információk lesznek a megadott lapon. 
 
2. http://www.delkelet-azsia.blogspot.com/2006/06/kna-nagy-fal.html 
Várható tartalom: úti beszámoló. Megbízhatóság: saját élmény, nem szakember írta. 
 
3. http://www.mult-kor.hu/20100312_azonositottak_a_kinai_nagy_fal_legregibb_szakaszat 
Várható tartalom: jó cikk, történész tollából. Megbízhatóság: elég jó. 
 
4. http://www.tankonyvtar.hu/historia-1999-0910/historia-1999-0910-kinai 
Várható tartalom: szakfolyóirat-cikk. Megbízhatóság: legjobb. 
 
5. http://hirek.csillagaszat.hu/asztroblog/20080822-nagy-fal.html 
Várható tartalom: szakmai honlap, csillagászati kérdésről csillagász ír. Megbízhatóság: jó. 
 
b) 
1. Szakfolyóiratot keress, ha lehet! 
2. Nézd meg a hivatkozásokat: ha azok jók, akkor jó a forrás! 
3. A szerző feltüntetése nélkül megbízhatatlan, ha van szerző, keress rá! 
4. A blog szubjektív, hibás lehet!  
5. Legalább két, egymástól független forrást keress!  
 
c) Egyéni megoldások. 
  

http://kinainagyfal.lap.hu/
http://www.delkelet-azsia.blogspot.com/2006/06/kna-nagy-fal.html
http://www.mult-kor.hu/20100312_azonositottak_a_kinai_nagy_fal_legregibb_szakaszat
http://www.tankonyvtar.hu/historia-1999-0910/historia-1999-0910-kinai
http://hirek.csillagaszat.hu/asztroblog/20080822-nagy-fal.html
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A TÖRTÉNELMI TÉR ÉS IDŐ  

4. A történelmi idő 

A) A naptár  

 Az osztály közösen megbeszéli az évszakok és az emberi életkorok ábrázolását, 
megmagyarázza a kapcsolatot, ötleteket mond más ábrázolásmódokról. 

 A gyerekek párosával táblázatba rendezik a képeket, ábrákat és leírásokat. Közös ellenőrzés.  

 Az osztály az ábra segítségével megbeszéli a naptárkészítés nehézségét. Párosával táblázatba 
rendezik a naptárakhoz tartozó elnevezést és ábrákat. Közös ellenőrzés és megbeszélés.  

 A gyerekek közösen megbeszélik a szöveg alapján a hét különlegességét. A gyerekek megoldják 
az egyéni feladatot, és utánanéznek a napok neveinek idegen nyelveken. Közös ellenőrzés. 

B) Az időszámítás 

 A gyerekek időszalagot készítenek életük eseményeiből. Közös ellenőrzés. 

 Az osztály megbeszéli az időszalag-készítés menetét. Egyénileg időszalagokat rajzolnak a 
füzetbe. Közös ellenőrzés. 

 Mindenki elolvassa az ismeretterjesztő szöveget. Együtt megbeszélik az időszámítás 
különösségeit. Párosával válaszolnak a kérdésekre. Közös ellenőrzés. 

 Egyénileg megkeresik az eseménysorhoz illő időszalagot, és lerajzolják a füzetbe. Közös 
ellenőrzés. Egyénileg időszalagokat rajzolnak még két eseménysorhoz. Közös ellenőrzés. 

 Egyénileg elolvassák a két szöveget és kiszámítják az emberöltő hosszát. Közös ellenőrzés. 

C) A történelmi korszakok 

 A gyerekek elolvassák a két szöveget és párosával válaszolnak a kérdésekre. Közös ellenőrzés.  

 A gyerekek elolvassák a szöveget. Párosával a korszakokhoz rendelik a képeket. Közös 
ellenőrzés. 

 A gyerekek csoportokat alkotnak, és tablót készítenek az egyik megadott témában a három 
korszak legalább egy-egy jellemző képéből.  

 A gyerekek elolvassák a harmadik szöveget is, és egyénileg válaszolnak a kérdésekre. Közös 
ellenőrzés. 

 

MEGOLDÁSOK 
 

A) A naptár 

 
1. 
• 1. ősz, 2. tél, 3. tavasz, 4. nyár 
• Egyéni megoldások: a megfelelő évszakban nyíló-termő virágok, gyümölcsök stb. 
• Az emberi élet szakaszait felelteti meg az évszakoknak. 
 
2. 

Időegység Lírás Kép Ábra 

nap 1. A b 

hónap 2. C a 

év 3. B c 

 
3. 
a) A napév, a holdhónap és a nap (a Föld keringésének időtartama a Nap körül, a Hold keringésének 
időtartama a Föld körül, illetve a Föld tengely körüli forgásának időtartama) nem osztható egymással. 
 
b) 

Naptárak Elnevezések Hónapábra Évábra 

muzulmán 2. 2. 1. 

zsidó 3. 2. 3. 

Julián és Gergely 1. 1. 2. 

 



14 
RE17844   Tanári kézikönyv 

4. 
a) A hét. Nincs csillagászati alapja, önkényes. Az első nap a vasárnap, az utolsó (a hetedik) a szombat. 
 
b) Nap, arany, vasárnap 
Hold, ezüst, hétfő 
Mars, vas, kedd 
Merkúr, higany, szerda 
Jupiter, ón, csütörtök 
Vénusz, réz, péntek 
Szaturnusz, ólom, szombat 
 

B) Az időszámítás 

 
2. 
a) Beosztást kell készíteni (pl. hónap, év, évtized) és kezdőpontot kell kijelölni. 
b) • Az első szalagon egy év egy hosszú szakasz volt az időszalagon, a másodikon viszont csak egy 
pont.  
• Minél hosszabb időszakot ábrázolunk, annál inkább pontszerű az év: a történelmi időszalagokon ez 
az általános. 
 
3. 
c) • Kr. u. 1–Kr. u. 10; Kr. u. 1–Kr. u. 100 
• 1401-től 1500-ig, Kr. e. 1500-tól–Kr. e. 1401-ig. 
• A 21. században élünk, amelynek 2100 lesz az utolsó éve. 
• A Kr. e. 1. évezredben; a 13. században 
 
4. 
a) Az 1. eseménysort a 2. időszalagon (címe: Magyarország története a 20. században), a 2. 
eseménysort az 1. időszalagon (címe: Magyarország története a középkorban) ábrázoljuk. 
 
b) Az időszalagok címei: 
1. Róma történelme; 2. A második világháború története 
 
5. 
1. (emberöltő): Toldi élete és Arany verse között kb. 500 év telt el, tehát egy emberöltő Arany szerint 
50-55 év, vagyis egy átlagos emberi élet hossza. (Régen az emberek rövidebb ideig éltek.) 
2. (emberöltő): A századfordulótól a válságig kb. 30 év telt el, ennyi Körmendi szerint egy emberöltő. 
Ez egy ember felnőtté válásának ideje, amikorra gyerekei születnek (egy nemzedéknyi idő). 
 

C) A történelmi korszakok 

 
1. 
1. korszakolás 
• Különböző fémekről kivéve a héroszok korát.  
• Az egyes korszakok értékét fejezi ki, hogy milyen fémről vannak elnevezve.  
• A változásokat háború vagy valamilyen katasztrófa jelzi (pl. az istenek elfordulása az emberektől).  
• A korszakok egyre rosszabbak, az emberek egyre silányabbak, sorsuk egyre nyomorúságosabb. 
• A vaskorban. 
 
2. korszakolás 
• A zsidóság és a kereszténység fontos eseményeit (bibliai eseményeket).  
• Nem egészen: az első három korszak egyre jobb, majd a következő kettő rosszabb, a hatodik megint 
jobb, és a hetedik lesz a legjobb.  
• Abban, hogy bizakodó: nem rosszabb, hanem jobb jövőt képzel el. 
• A hatodikban. 
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2. b) 

Kor Épület Katona Hajó Könyv 

ókor 3. 3. 1. 1. 

középkor 1. 2. 3. 2. 

újkor 2. 1. 2. 3. 

 
c) Egyéni megoldások. 
 
3. 
• Hésziodoszhoz a fémekről való elnevezésben hasonlít és abban, hogy a fémek az egyre rosszabb 
birodalmakat fejezik ki.  
• Szent Ágostonhoz pedig abban, hogy ez mégsem egyre rosszabb korokat jelent, hiszen végül a szobor 
ledől, a zsidókat fogságban tartó birodalmak megsemmisülnek. 
• A cserép és vas keverékéből készült lábfejében.  
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A TÖRTÉNELMI TÉR ÉS IDŐ 

5. A történelmi tér  

A) Mit mutat egy térkép? 

 A diákok a házi feladatban lerajzolt térképet kölcsönösen megtekintik, a padtársak 
összehasonlítják azokat, elkészítik a jelmagyarázatot. Közös megbeszélés. 

 A diákok párokban rövid leírásokat készítenek a térképekről. Közös ellenőrzés. 

 A diákok párokban válaszolnak a térképekhez kapcsolódó kérdésekre. Közös ellenőrzés. A diákok 
egyénileg összepárosítják a meghatározásokat és a térképszelvényeket. Közös ellenőrzés.  

 A diákok a térképen távolságot számolnak. Közös ellenőrzés. 

 A diákok egyénileg rövid leírásokat készítenek a térképekről. Közös ellenőrzés. 

B) Történelmi térképek 

 A diákok párosával megpróbálják kitalálni a leírásokban szereplő jelek jelentését. Közös 
megbeszélés. 

 A diákok a magyarázó szöveg és a tanár segítségével párokban megkeresik a Bakonybélt 
ábrázoló különböző térképeket az Atlaszban, és azonosítják Bakonybélt. Közös ellenőrzés. A 
megtalált térképek korát párokban beazonosítják, és ábrázolják a korokat egy időegyenesen. 

 A diákok kikeresik a térképet, egyénileg eldöntik az állításokról, hogy igazak vagy hamisak-e. 
Közös ellenőrzés. 

 A diákok négyfős csapatokban versenyeznek az Atlaszhoz kapcsolódó kérdések megoldásában. 
Közös ellenőrzés. 

 A diákok egyénileg megkeresik a megadott helyszíneket az atlaszban. Közös ellenőrzés. 

C) Egy régi térkép 

 A diákok párokban megkeresik a feladatban szereplő helyeket a térképen. Közös ellenőrzés. 

 A diákok egyénileg elolvassák a naplórészletet. A diákok háromfős csoportokba rendeződnek, és 
megoldják a feladatot. A csoport tagjai bemutatják egymásnak eredményeiket. Közös ellenőrzés. 

 A diákok egyénileg útleírást készítenek. Közös ellenőrzés. 

 

MEGOLDÁSOK 
 

A) Mit mutat egy térkép? 

 
1.  
a–c) Egyéni megoldások. 
 
2. (Válasz a négy kérdésre térképenként.) 
1. térkép: Magyarország kullanccsal veszélyeztetett területeit ábrázolja; felhívja a figyelmet a veszélyre; 
mai kort ábrázol; ma készülhetett. 
2. térkép: Vízparti várost ábrázol várral; készítésének célja a tájékozódás vagy a tájkép ábrázolása; régi 
kort ábrázol; több száz évvel ezelőtt készülhetett. 
3. térkép: Egy város részéletét ábrázolja GPS-kijelzőn; autósoknak készült, az eligazodás segíti; mai 
kort ábrázol; ma készült. 
4. térkép: Az állatkertet ábrázolja részletesen; segít az állatkertben eligazodni; a mai kort ábrázolja; ma 
készült.  
 
3. 
a) • Az 1, 2 és a 3 térképek (kékkel jelölik). 
• Sűrű, bozótos erdő. 
• Az 1-es és a 4-es térképpel. Pl. mert részletesek, a kis utakat is ábrázolják, van rajtuk szintvonal. A 4-
esen Bakonybél nincs rajta, ez nehezítő tényező. 
• A 2-es és a 3-as térkép. Pl. mert az autóutak is rajta vannak, nagy területet ábrázolnak. 
• A 3-as térképen. Az ilyen térkép előnye, hogy nagy területet (távolságokat) lehet rajta áttekinteni. 
• A 4. térképen nem látszik a falu.  
 
b) 1. Ez a 4-es térkép [Bakonybél egy része (Tábor-hegy) szintvonalas térképen (Veszprémi Tájfutó 
Klub, Molnár Péter, 2011)] 
2. Ez a 3-as térkép [Bakonybél és környéke egy európai autós atlaszban (Europa Atlas, Justus Perthes 
Verlag, Gotha 2002–2003)] 
3. Ez az 1-es térkép [A Bakony turistatérképe (Cartographia Kiadó, Budapest, 2012)] 
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4. Ez a 2-es térkép [Bakonybél és környéke Magyarország autós térképén (Kárpátia Térképműhely Kft. 
2001., Szarvas András Térképészeti Ügynökség)] 
 
c) 1. Bakonybél–Zirc kb. 17 km. 
2. Bakonybél–Pápa kb. 30 km. 
3. Bakonybél–Szombathely a legrövidebb úton 103 km, a leghosszabb úton 120 km. 
 
4. (Válasz a négy kérdésre térképenként.) 
1. térkép: A Börzsöny hegységet (Magyarország) és a környék régi kisvasútjait; a turisták, történészek, 
érdeklődők számára készült; a mai kort ábrázolja; ma készült. 
2. térkép: A Balaton partvidékének egy részét ábrázolja (Keszthely környéke); turistáknak készült 
áttekintő térkép; a mai kort ábrázolja; ma készült. 
3. térkép: Az Arab-félszigetet és Kelet-Afrika egy részét („Afrika szarvát”) ábrázolja; hajózási térkép; régi 
kort ábrázol; régen készült. 
4. térkép: Egy tengeri szigetekre épült várost (Velence) ábrázol; műholdkép, amely tájékozódásra, 
térképkészítésre készült; a mai kort ábrázolja; ma készült. 
 

B) Történelmi térképek 

 
1. 
Fekete pont: várost mutat. 
Vastag fekete nyíl: egy katonai támadás útvonalát, irányát mutatja. 
Két keresztbe tett kard: egy csata helyét, idejét mutatja 
 
2. 
a–b) Atlasztól függő megoldások. 
 
3. 
1. igaz, 2. hamis, 3. igaz, 4. hamis, 5. igaz, 6. hamis, 7. hamis, 8. igaz 
 
4. 
1. 15. század: pl. magyar, román, szlovák, német, kun, jász, szerb, ruszin, szlovén; 20. század eleje: 
pl. magyar, román, szlovák, német, kun, jász, szerb, ruszin, szlovén 
2. gimnázium: pl. Szombathely, Szolnok, Kolozsvár, Körmöcbánya, Szabadka; színházi társulat: pl. 
Szeged, Marosvásárhely, Kassa 
3. Pl. Zólyom, Somogy, Sopron, Máramaros 
4. Magyarország: 2004.; Románia: 2007.  
5. Pl. Franciaország, Spanyolország, Belgium, Olaszország, Görögország, Tunézia, Libanon 
6. Hinduizmus, buddhizmus, konfucianizmus, iszlám, kereszténység 
7. Pl. Crécy, Calais, Azincourt, Orleans 
8. Francia: pl. Algéria, Francia Nyugat-Afrika, Marokkó, Niger, Felső-Volta; portugál: Angola, Mozambik; 
brit: pl. Brit Kelet-Afrika, Nigéria, Dél-afrikai Unió 
 
5.  
Egyéni megoldások. 
 

C) Egy régi térkép 

 
1. 
Írásban nem rögzített megoldások. 
 
2. (Csak az írásban adható válaszok) 
b) 2. tanuló: a Rudas fürdő a 16-17. században épült; a törökök építették; Budapesten az Erzsébet-híd 
budai hídfőjénél található; fürdőnek használták. 
3. tanuló: a Citadella 1848-49 után, a szabadságharc leverését követően épült; a Habsburgok építtették; 
a Gellért-hegy tetején található; vendéglő, mulatóhely, múzeum, sétány szép kilátással.  
 
c) Egyéni megoldások. 
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A TÖRTÉNELMI TÉR ÉS IDŐ 

6. Magyarország települései 

A) Magyarország népessége 

 A diákok párosítják az ábrákat a leírásokkal, és eldöntik az állításokról, hogy igazak vagy 
hamisak-e. Közös ellenőrzés. 

 A diákok párosával megoldják a kördiagramokhoz kapcsolódó feladatokat, majd eldöntik, hogy 
az állítások igazak vagy hamisak-e. Közös ellenőrzés. 

 A diákok csoportmunkában információkat gyűjtenek, és ezeket ábrázolják kördiagramon, majd 
megosztják egymással a munkájuk eredményét.  

 Közösen kördiagramot készítenek az osztályukról.  

 A diákok egyénileg kördiagramokat rajzolnak az osztályukról. Közös ellenőrzés. 

 A diákok párosával megválaszolják demográfiai témájú ábrákhoz kapcsolódó kérdéseket. Közös 
ellenőrzés. 

B) Magyarország települései 

 A diákok párosával a településtípusokhoz rendelik a képeket, majd választ adnak arra, hogy 
milyen szempontok alapján végezték el a feladatot. Közös ellenőrzés. 

 A diákok egyénileg elolvassák a három történetet, majd válaszolnak a kérdésekre. Közös 
ellenőrzés. 

 A diákok atlasz segítségével, párosával kikeresik, majd a koordináták segítségével elhelyezik a 
településeket Magyarország térképén. Közös bemutató. 

 Egyénileg táblázatot készítenek három településről. Közös bemutató. 

C) Magyarország fővárosa, Budapest 

 A diákok egyénileg elolvassák a regényrészletet, és megválaszolják a kapcsolódó kérdéseket. 
Közös ellenőrzés. 

 A diákok ötfős csoportban dolgozva felosztják egymás között a szövegeket, elolvassák azokat, 
majd megválaszolják a kérdéseket, végül átadják az információkat a többi csoporttagnak. Közös 
ellenőrzés. 

 A diákok egyénileg az egyes korszakokat ábrázolják az időegyenesen. Közös ellenőrzés. 

 A diákok párosával párosítják a főváros egyes korszakainak elnevezését a korszakot ábrázoló 
képpel, illetve térképpel. Közös ellenőrzés.  

 A diákok egyénileg választanak egy témát, és utánajárnak a településük történetének. Közös 
bemutató.  

 

 

MEGOLDÁSOK 
 

A) Magyarország népessége 

 
1.  
a) 1.–C; 2.–B; 3.–A 
 
b) 1. igaz, 2. igaz, 3. igaz, 4. hamis (a szlovák a második legnagyobb kisebbség), 3. hamis (ekkor még 
nőtt a népessége) 
 
2. 
a)  
• 10 millió 
• közel ötszöröse 
 
• világos szín: városi lakosság 
sötét szín: falusi lakosság 
 
• 3152 
 
b) 1. hamis, 2. igaz, 3. nem derül ki, 4. hamis, 5. nem derül ki 
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3. 
a–c) Egyéni megoldások. 
 
4. 
• A bal oldali táblázat (Magyarország népességének változása 1920 és 2010 között) 
• A grafikonból 
• 1876 után, kb. 18 millió 
• Pl. a 13. század első fele (tatárjárás); 16–17. század (török idők); 1941–1949 között; 1980-tól kezdve 
• A 4 milliót a 16. század elején elérte, át is léphette, azután a 17–18. század fordulóján; a 8 milliót az 
1760-as években; a 9 milliót a 18. század végén és 1930–1941 között 
 

B) Magyarország települései 

 
1.  
a) tanya: 5. 
falu: 1. és 8. 
kisváros: 6. 
nagyváros: 2. és 4.  
Budapest: 3. és 7. 
 
b) A tanyához: pl. egyedül álló lakóépület, körülötte gazdasági épületek, ólak, szántóföld veszi körül.  
A faluhoz: pl. alacsony házak, kicsi település, körötte szántóföldek. 
A kisvároshoz: pl. földszintes házak, de kövezett utca, a házak között néhány üzlet, kevés járókelő, 
nincs nagy forgalom. 
A nagyvároshoz: pl. híd a folyón, emeletes épületek, nagy terek, nagyobb forgalom, villamos. 
Budapesthez: pl. ismert épületek: Parlament, Nyugati pályaudvar, széles körút. 
 
c) Egyéni megoldások. Nehéz elkülöníteni pl. a falut és a kisvárost, mert hasonló a forgalom, hasonlóan 
földszintesek a házak.  
 
2. 
• Közös vonás: mindenki máshol él, mint ahol született. 
• Emma: a gyerekeknek akart egészségesebb és zöldebb környezetet biztosítani. András: nem kapott 
munkát a falujában, és amúgy is elvágyódott onnan. Emmának volt több lehetősége. András döntését 
erősen befolyásolta a megélhetési kényszer, Emma döntésekor figyelmen kívül hagyta az 
elhelyezkedési lehetőségeket. 
• András kapcsolata a legtávolibb. Mert testvérével kölcsönösen idegenkednek a másik életformájától. 
• Pl. Ábel: nagyvárosban laknak, de kertes házban. A rokonok Budapesten és egy kis alföldi faluban 
élnek, változatos és izgalmas nyarak. Egy nagynéni a közelben lakik. Pl. Eszter és Réka: kis faluban 
laknak, a család része a helyi közösségnek. Rokonság távol, de a világháló segítségével kapcsolatban 
vannak velük. Közel az erdő, jó a levegő, de messze az iskola és bizonytalan Emma elhelyezkedése.  
• Pl. nagyváros – előny: minden elérhető, közel van; hátrány: szennyezett levegő, zaj; pl. kisváros – 
előny: sok dolgot el lehet intézni helyben; hátrány: bizonyos dolgokért a nagyvárosba kell utazni, 
kevesebb a zöld terület, mint egy községben; pl. falu – előny: természet közelsége; hátrány: az elzártság 
érzése, utazni kell az iskolába, az orvoshoz 
 
3. 
a–b) Egyéni megoldások. 
 

C) Magyarország fővárosa, Budapest 

 
1.  
• Metróállomáson, egy nagyvárosban. 
• Rengeteg ember volt, de közülük senkit nem ismert. 
• Sok ember jött az állomásra, akik teljesen betöltötték a teret; befutott az állomásra egy szerelvény, 
majd kigördült onnan. 
• Ijesztőnek találta tömeget, a zajt, a látványt; feltehetőleg új élmény volt ez neki, amihez nem volt 
hozzászokva. 
• Egy olyan nagyvárosban, ahol van metró. 
• Egy kisebb városban vagy községben élhetett, lehet, hogy messze a nagyvárostól. 
2. (A kérdésekre táblázatos formában válaszolunk.) 
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Mely századról, 
századokról szól 
a szöveg? 

Mit tudtatok meg a 
város 
elhelyezkedéséről, 
kiterjedéséről? 

Milyen építészeti 
emlékekről 
olvastatok? 

Kik laktak vagy 
laknak a 
városban? 

Az ókori 
Aquincum 

Kr. u. 2–4. század mai Óbuda helyén 
szabadtéri 
színház, 
vízvezeték 

római katonák, ill. 
iparosok, 
kereskedők 

A középkori 
Buda 

14–15. század Várhegy várfal, királyi palota 

Király kísérete, 
polgárok 
(iparosok, 
kereskedők) 
 
magyarok, 
németek, olaszok, 
zsidók 

Buda a 
török 
korban 

16–17. század Várhegy 
fürdők, Gül baba 
türbéje 

török katonák, 
polgárok 
(iparosok, 
kereskedők) 
 
törökök, 
magyarok, zsidók 

Megszületik 
Budapest 

19. század 
Buda, Pest és 
Óbuda 

Opera, Parlament, 
Halászbástya, 
Keleti pályaudvar, 
Erzsébet híd, 
Hősök tere, kis 
földalatti 

magyarok, 
németek, 
szlovákok 

A jelenkori 
Budapest 

21. század Budapest 
Művészetek 
Palotája, dél-budai 
egyetemi központ 

magyarok, 
külföldiek 

 
3. 
b) Az ókori Aquincum: 4., A 
A középkori Buda: 2., B 
Megszületik Budapest: 1., C 
A jelenkori Budapest: 3., D  
 
4. 
Egyéni megoldások. 
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A 20. SZÁZAD MINDENNAPJAI  

7. Iskoláink 

A) Általános és kötelező 

 A gyerekek elolvassák a regényrészletet, és párosával válaszolnak a kérdésekre. Közös 
ellenőrzés. 

 A gyerekek tanulmányozzák az adatokat, és közösen, a tanár segítségével értelmezik azokat, 
majd válaszolnak a kérdésekre. 

 A gyerekek párosával időrendbe teszik a törvényszövegeket (a törvények címéhez párosítják a 
forrásokat). Közös ellenőrzés.  

 A gyerekek párosával válaszolnak a kérdésekre. Közös ellenőrzés.  

 A gyerekek párosával válaszolnak a kérdésekre a táblázat segítségével. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek elolvassák a szöveget, és egyénileg megfogalmazzák a véleményüket a jó tanárról. 
Közös ellenőrzés.  

 A gyerekek egyénileg utánanéznek egy híres tanár életrajzának. Bemutató az osztály előtt. 

B) Mindenki együtt 

 A gyerekek elolvassák a regényrészleteket és párosával válaszolnak a kérdésekre. Közös 
ellenőrzés. 

 A gyerekek párosával a táblázat és a szöveg segítségével válaszolnak a kérdésekre. Közös 
ellenőrzés. 

 A gyerekek párosával a rendelkezésekhez párosítják az idézeteket. Közös ellenőrzés. Az osztály 
közösen megbeszéli a kérdéseket.  

 Az osztály összeírja a kedvenc tantárgyait, külön a lányokét és a fiúkét. A gyerekek elolvassák a 
szöveget és egyénileg megfogalmazzák a véleményüket. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek egyénileg megkérdezik a nagyszüleiket az ő iskolájukról (koedukáció, tandíj), vagy 
utánanéznek a saját iskolájuk történetének (esetleg egy másik régi iskoláénak). Közös 
ellenőrzés. 

C) A mi iskolánk 

 A gyerekek párosával választanak egy képet, és írnak három mondatot a képzeletbeli iskoláról. 
Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek egyénileg választanak egy képet, és írnak egy érvet. A gyerekek a választásuk 
alapján csoportokat alkotnak. A csoportok összegyűjtik a három legjobb érvet. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek elolvassák a szöveget. Az előző csoportok dolgoznak tovább. Megtervezik a 
képzeletbeli iskola órarendjét a megadott szabályok alapján. Közös bemutató. 

 A gyerekek választanak egyet az egyéni feladatok közül. Megtervezik a képzeletbeli 
osztálytermüket, vagy a képzeletbeli iskolaépületet, vagy a képzeletbeli házirendet. Közös 
bemutató. 

 

MEGOLDÁSOK 
 

A) Általános és kötelező 

 
1. 
• Mert az édesanyjától tanulta az írást, és úgy gondolta, az nem lehet hibás. 
• Mert nem járt/keveset járt iskolába. 
 
2. 
• Az átlagfizetések az iskolai végzettségtől függnek (hogy ki, mennyit tanult). 
• Egy ország gazdagságának egyik fontos oka egyetemet, főiskolát végzettek magas aránya (hogy 
mennyire képzettek a polgárok). 
 
3. 
a) 1777 (Ratio educationis) – 2. szöveg 
1868 (népiskolai törvény) – 1. szöveg 
1926 (törvény a népiskolák építéséről) – 4. szöveg 
1940 (új népiskolai törvény) – 6. szöveg 
1961 (oktatási törvény) – 7. szöveg 
1993 (közoktatási törvény) – 3. szöveg 
2011 (köznevelési törvény– 5. szöveg 
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b) • A tankötelezettséget 1868-ban vezették be.  
• Mert a parasztgyerekeknek dolgozniuk kellett. 
• Mert iskola híján nem tudták megvalósítani a törvényben előírt tankötelezettséget. 
 
c) • 1. 1870 és 1930 között jelentősen nőtt az iskolába járók gyerekek arány aránya. 2. Az iskolába járók 
arányának növekedése együtt járt az írni és olvasni tudók arányának növekedésével 
• Az adatokból megfigyelhető folyamat oka, hogy az iskolázottságra egyre nagyobb szükség volt, 
például a munkahelyek betöltésénél. Másrészt az állam egyre jobban ügyelt az iskolázottság 
növekedésére (iskolák építése, népiskolai program). 
• Az iskolázottság növekedése kedvezően hatott az ország fejlődésére.  
 
4.  
a–b) Egyéni megoldások. 
 

B) Mindenki együtt 

 
1. 
• Mindkettő bentlakásos iskola, csak a második egy katonaiskola. 
• Csak lányok, illetve csak fiúk járnak oda. 
 
2. 
• Régen külön fiú- és lányiskolák voltak. 
• Kevesebb volt a lányiskola, mint a fiúiskola. 
• Volt, aki úgy vélte, a lányoknak nem kell feltétlenül iskolába járniuk. 
• Ma már a legtöbb iskola vegyes, így a lányok is épp úgy járnak iskolába, mint a fiúk. 
 
3. 
a) A–4., B–2., C–5., D–1., E–3. 
 
b) • Egyéni megoldások. 
• Egyéni megoldások. 
• Mert fiúiskolából több volt, és valószínűleg jobbak is voltak. 
• Azért fontos, mert így biztosítható az esélyegyenlőség. 
 
4. 
a–b) Egyéni megoldások. 
 
5. 
a–b) Egyéni megoldások. 
 

C) A mi iskolánk 

 
1. 
Egyéni megoldások. 
 
2. 
a–b) Egyéni megoldások. 
 
3. 
a–b) Egyéni megoldások. 
 
4. 
a–c) Egyéni megoldások. 
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A 20. SZÁZAD MINDENNAPJAI  

8. Az egészség ügye 

A) Váljék egészségünkre! 

 A gyerekek párosával az adatokhoz párosítják az országneveket és válaszolnak a kérdésekre. 
Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek párosával megkeresik a kép- vagy szövegpárokat, és a megmagyarázott 
fogalmakhoz rendelik őket. Közös ellenőrzés, szükség szerint megbeszélés.  

 A gyerekek párosával megkeresik a kép- vagy szövegpárokat, és a megmagyarázott 
fogalmakhoz rendelik őket. Közös ellenőrzés, szükség szerint megbeszélés. 

 A gyerekek egyénileg megoldják a választott feladatot: vagy megírják egészségügyi krónikájukat, 
vagy fogalmazást ínak egy egészségügy kalandjukról, vagy régi egészségügyi eseteket 
gyűjtenek. Közös ellenőrzés. 

B) Patika 

 A gyerekek párosával elolvassák a szöveget és válaszolnak a kérdésekre. Közös ellenőrzés és 
megbeszélés. 

 A gyerekek párosával sorba rendezik a gyógyszergyártás lépéseit. Közös ellenőrzés.  

 A gyerekek közösen megtippelik az adatokat. Közös ellenőrzés és megbeszélés. 

 A gyerekek egyénileg utánanéznek egy feltalálónak és találmányának, és a következő órán 
bemutatják azt. 

C) Vigyázat! Fertőző! 

 A gyerekek párosával tanulmányozzák a grafikont és válaszolnak a kérdésekre. Közös 
ellenőrzés. 

 A gyerekek elolvassák a himlőoltásról szóló szöveget. Négy-ötfős csoportokat alakítanak, és 
választanak a megadott lehetőségek közül. Vagy plakátot rajzolnak, vagy beszédet írnak, vagy 
dalt/rigmust szereznek. Minden csoport bemutatja a művét az osztálynak. 

 A gyerekek elolvassák a szöveget, majd egyénileg válaszolnak a kérdésekre. Folytatást írnak a 
regényhez. Közös ellenőrzés. 

 

MEGOLDÁSOK 
 

A) Váljék egészségünkre! 

 
1. 
1. Japán, 2. Magyarország, 3. India, 4. Sierra Leone (Japán adatai a legjobbak a világon, Siera Leone-
é a legrosszabbak.) 
 
• A magas csecsemőhalandóság az alacsony várható élettartam egyik (legfontosabb) oka. (A sok 0-1 
éves halott rontja az átlagot.) 
• Az egészségügy fejlettsége, azaz az ország gazdagsága az egyik legfontosabb ok. 
 
2. 
a) kórház: 1., 3. 
mentőszolgálat: 4., 5. 
higiénia: 8., 9. 
védőoltás: 2., 6. 
társadalombiztosítás: 7., 10. 
 
b) antibiotikum: 2., 6. 
röntgen, ultrahang: 3., 7. 
érzéstelenítés, altatás: 1., 5. 
laboratóriumi vizsgálat: 4., 8. 
 
3. 
a–c) Egyéni megoldások. 
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B) Patika 

 
1. 
• Mert csak úgy derül ki, hogy biztonságos-e. Először állaton kell kipróbálni, és ha az sikeres, akkor 
önkéntes embereken, hiszen az emberek és állatok szervezete nem teljesen azonos. 
• Egyéni megoldások, pl. meghurcolták volna, akár bírság elé is állíthatták volna, eltiltották volna a 
kísérletezéstől. 
• Egyéni megoldások. 
 
2. 
a) C, B, D, J, G, F, H, E, A, I 
b) • 3 (900 millió dollár) 
• 3 (tíz évig) 
• 3. (tízezer) 
(Nem elvárás a helyes tipp, inkább a rácsodálkozás a helyes válaszra: a gyógyszerek kifejlesztése, 
előállítása nagyon drága, hosszú és bonyolult a folyamat.) 
 
3. 
Egyéni megoldások. 
 

C) Vigyázat! Fertőző! 

 
1. 
• Mexikó lakossága a tizedére csökkent. 
• Betegségek okozhatták a népességcsökkenést. 
• Ezekben az években járványok voltak. 
 
2. 
a–b) Egyéni megoldások. 
 
3. 
a) • Egy család: férj, feleség, gyerek. 
• Valamilyen háború zajlott le az országban. 
• Porviharok és a rovarok elszaporodása. Végső soron a betegség. 
 
b) Egyéni megoldások. 
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A 20. SZÁZAD MINDENNAPJAI  

9. A közlekedés forradalmai 

A) Vonat, autó, repülőgép 

 A gyerekek elolvassák a szöveget és párosával válaszolnak a kérdésekre. A megoldásokat 
közösen megbeszélik, majd a tanár elárulja a meghökkentő megoldást. 

 A gyerekek elolvassák a közlekedés forradalmairól szóló szöveget. Párosával eldöntik az 
állításokról, hogy igazak vagy hamisak-e. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek elolvassák a szöveget. Kigyűjtik az első autóút nehézségeit, és összeszedik, ezeket 
hogy oldják meg manapság. Közös ellenőrzés. 

B) Közlekedés a városban 

 A gyerekek közösen szavakat gyűjtenek, amik a közösségi közlekedéshez kapcsolódnak.  tanár 
jegyzetel a táblára, és szükség szerint kérdez, hogy minden fontos téma elhangozzék.  

 Még mindig közösen csoportosítják a szavakat, és a csoportoknak nevet, címet adnak.  

 A tanár elmagyarázza a pókábra készítésének menetét. A gyerekek egyénileg pókábrát rajzolnak 
a közösen gyűjtött és csoportosított szavakból. 

 A gyerekek négy-ötfős csoportokat alkotnak. Egy-egy csoport a BKV költségvetését, 
munkatársainak számát, utasszámát, illetve az autóforgalommal való összevetését 
tanulmányozza. Megoldják a számolási feladatokat és válaszolnak a kérdésekre. Válaszaikat 
bemutatják az osztálynak, szükség esetén kérdeznek, vitáznak, a tanár kiegészít. 

 A gyerekek közösen megbeszélik a két szó közti különbséget. 

 A gyerekek egyénileg megindokolják, melyik újítást vezetnék be. Közös ellenőrzés. 

C) Kritikus tömeg 

 A gyerekek párosával összeszedik a kerékpár kötelező tartozékait. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek elolvassák a szöveget majd a disputa szabályait is, ha kell, megbeszélik.  

 Négy csoportot alakítanak, és kisorsolják, melyik csoport melyik vitában vesz részt, és azon belül 
melyik álláspontot képviseli. A csoportok érveket gyűjtenek, majd megrendezik a két vitát. Az 
éppen nem vitázó két csoport tagjai értékelik a vitázókat a megadott szempontok szerint. Közös 
megbeszélés. 

 A gyerekek egyénileg összeszedik a városi bringázás előnyeit és hátrányait, és döntenek a saját 
konkrét esetükben. Közös ismertetés. 

 

MEGOLDÁSOK 
 

A) Vonat, autó, repülőgép 

 
1. 
• A javaslat 1890 körül keletkezett.  
• A károsnak ítélt járművek a lovas kocsik. 
• A problémákat megoldó új találmány az autó.  
 
[A szöveg magyarázata: New Yorkban 1900-ban 1:17 000 volt az esélye annak, hogy valakit elüssön 
egy lovas kocsi és belehaljon. Ma csak 1:30 000 az esélye egy New York-i halálos autóbalesetnek. A 
lovak patkói és a lovas kocsik vaskerekei sokkal zajosabbak voltak a macskaköveken, mint az autók 
gumikerekei. Egy ló kb. 12 kiló trágyát produkál naponta, ami nem csak büdös, de a benne megtelepedő 
baktériumok, férgek és rovarok miatt nagyon egészségtelen is. New Yorkban 1900 körül 200 ezer ló élt, 
ez napi 2400 tonna trágyát jelentett, amit az utcákról össze kellett szedni. A ló zabot eszik, ami helyett 
lehetne búzát és rozst termeszteni emberi tápláléknak.] 
 
2. 
b) 1. hamis, 2. hamis, 3 hamis, 4. igaz, 5. igaz, 6. hamis, 7. hamis, 8. igaz, 9. igaz, 10. igaz, 11. igaz,  
12. hamis 
 
3. 
Egyéni megoldások pl. rossz utak – ma aszfaltozással megoldható; elfogy hűtővíz – ma zárt tartályban 
desztillált víz a hűtővíz; kicsi volt az autó teljesítménye – ma erősebb, jobb hatásfokú motorok; a bőrből 
készült fékpárnák elkoptak – ma kemény fékbetétek vannak; nehéz volt üzemanyagot szerezni – ma 
benzinkutak vannak.  

B) Közlekedés a városban 
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1. 
a–c) Egyéni megoldások. 
 
2. 
a) 1. téma 
• Bevétel: 131,5 milliárd Ft, kiadás: 130 milliárd Ft. 
• Bevétel: jegyek, bérletek, kiadás: munkabér. 
 
• Nem lenne elég pénze a kiadásokra, mert a vállalat veszteséges. 
• Mert akkor nem tudná mindenki megvenni, több lenne a bliccelő stb. 
 
2. téma 
• Összesen 12 745 munkatársa volt.  
• Kb. másfél munkatárs jut egy sofőrre (persze ez csak statisztika).  
 
• Több műszakban (pl. éjjel is), illetve hétvégén is vezetnek. 
• Sok a karbantartandó jármű, és nagyon sokan próbálnak meg bliccelni (becslések szerint 30-40%). 
 
3. téma 
• Kb. 1,3 milliárd utast szállított. 
• Kb. 3,5 millió utast.  
 
• A busz a legrugalmasabb, bárhová eljut, nem kell külön pálya. 
• A metró. Mert drága az építése (alagút). 
 
4. téma 
• A fehér az autóforgalmat, a fekete a tömegközlekedést jelenti.  
• Kb. 870 millió évente vagy 2,4 millió naponta. 
• Forgalmi dugók és parkolóhiány. 
• Olcsóbb és egészségesebb (környezetbarátabb) a tömegközlekedés. 
 
3.  
Egyéni megoldások. PL. a tömegközlekedés inkább negatív hangzású, a zsúfoltságra, az 
egyformaságra utal, a közösségi közlekedés inkább pozitív, az együttműködésre, a tudatosságra utal. 
 
4. 
Egyéni megoldások. 
 

C) Kritikus tömeg 

 
1. 
Kötelező felszerelés (2013): fehér színű első lámpa, vörös színű hátsó lámpa, vörös színű hátsó prizma, 
borostyán színű küllőprizma, két fék, csengő. 
A bukósisak viselése csak akkor kötelező, ha 40 km/h-mál gyorsabban teker valaki, a láthatósági 
mellény pedig csak éjjel vagy rossz látási viszonyok között. 
 
2. 
a–c) Egyéni megoldások. 
 
3. 
Egyéni megoldások. 
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ÁLLAMPOLGÁR VAGYOK 

10. Közügyeink 

A) A demokrácia 

 A gyerekek párosítják a képeket a szövegekkel, és válaszolnak a kérdésre. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek elolvassák a szöveget, és egyénileg eldöntik, hogy állítások igazak vagy hamisak-e. 
Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek párosával válaszolnak a kérdésre. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek elolvassák a szövegeket, és párosával eldöntik, hogy az állítások melyik rendszerre 
jellemzőek. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek egyénileg utánanéznek a magyar választási rendszernek. 

B) Az igazságszolgáltatás 

 A gyerekek a kép alapján párosával válaszolnak a kérdésekre. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek egyénileg eldöntik, milyen per indulna. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek elolvassák a szöveget (büntető per), és párosával kiválasztják a megfelelő 
válaszokat. Közös ellenőrzés.  

 A gyerekek elolvassák a szöveget (polgári per), és párosával kiválasztják a megfelelő válaszokat. 
Közös ellenőrzés.  

 A gyerekek elolvassák a szöveget (közvetítői eljárás), és párosával kiválasztják a megfelelő 
válaszokat. Közös ellenőrzés.  

 Az osztály megbeszéli a közvetítői eljárás előnyeit. A gyerekek egyénileg lerajzolják a közvetítő 
eljárás kinézetét. Közös ellenőrzés. 

C) Általános, titkos és egyenlő 

 A gyerekek párosával összepárosítják a fogalmakat a képekkel. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek párosával kigyűjtik a szövegből a választójog lehetséges feltételeit. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek négyfős csoportokat alkotnak, és érveket gyűjtenek mindkét állítás mellett és ellen. 
Közös megbeszélés.  

 Két-két négyfős csapatból nyolcfős csapatok lesznek. Sorsolással eldől, hogy melyik csoport 
melyik állításról, és melyik oldalon fog vitatkozni. A csoportok további érveket gyűjtenek a vitához. 
Két csapat vitázik, a többiek a szempontok alapján értékelik a vitázó csapatok teljesítményét, 
majd ugyanez fordítva. 

 A gyerekek egyénileg kifejtik a témáról személyes véleményüket. 

 

MEGOLDÁSOK 
 

A) A demokrácia 

 
1. 
a) 1.–C; 2.–B; 3.–A  
 
b) Mindhárom szervezet az emberi közösségek közügyeinek az intézését végzi. Mindegyiknél vannak 
vezetők, mindegyik feladata a közösség vezetése is.  
 
2. 
a) 1. hamis, 2. hamis, 3. igaz, 4. igaz, 5. hamis, 6. hamis 
 
b) A Tanácsköztársaság idején (1919. március–augusztus), a nyilas uralom idején (1944. október 16.–
1945. március, egyre kisebb területen), a Rákosi-korszakban (1949–1956) és a Kádár-korszakban 
(1956–1989).  
 
3. 
a) 1. többségi, 2. arányos, 3. többségi, 4. arányos, 5. többségi  
 
b) Vegyes – a képviselők egy részét többségi, másik részét arányos rendszerben választják meg. 
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B) Az igazságszolgáltatás 

 
1.  
• Pl. Azt gondolták, hogy a nők inkább tudják egy vitában mindkét fél érdekét szem előtt tartani? Igaz 
lehet ez?  
• Pl. A bekötött szem a pártatlanságot jelzi – nem nézi azt, hogy a szemben álló felek közül kinek van 
több pénze vagy nagyobb hatalma. 
• Pl. Mérlegre teszi a felek érveit, az adott ügyben mindkét oldal álláspontját meghallgatja és összeveti. 
• Pl. Az igazság erejét /az érvek hatalmát / az ítélet végrehajtását /az isteni ítélet erejét jelzi.  
 
2.  
1. büntetőper, 2. polgári per, 3. büntető per, 4. büntető per, 5. polgári per, 6. polgári per 
 
3. 
a) 1.–c, 2.–a, 3.–c, 4.–a, 5.–a, 6.–b 
 
b) 1.–b, 2.–b, 3.–a, 4.–b, 5.–c, 6.–b 
 
c) 1.–b, 2.–a, 3.–c 
 
d) Sértett: pl. hosszadalmas bírósági eljárás helyett rövidebb idő alatt lezárul az ügy. Hamarabb 
részesedhet anyagi kártérítésben. (Az eljárás főszereplője nem az elkövető, hanem a sértett, s célja 
nem a büntetés, hanem az okozott kár helyreállítása.) Elkövető: pl. megmenekül a bírósági eljárástól és 
a súlyosabb büntetés lehetőségétől. Mód nyílik arra, hogy jóvátegye hibáját, és így lelkiismeret furdalása 
is enyhülhet.  
 
d) Egyéni megoldások (pl. kerek asztal körül ülnek egyenlő rangú felek és a mediátor, nincs 
hallgatóság). 
 

C) Általános, titkos és egyenlő 

 
1. 
1. urna, 2. szavazófülke, 3. szavazólap (szavazás)  
 
2. 
személyhez kötött feltételek: származás, nem, életkor, foglalkozás, politikai nézet, nem tölti-e 
börtönbüntetését, nem helyezték-e gondnokság alá 
műveltséghez kötött feltételek: iskolázottság, írni-olvasni tudás 
gazdasági (anyagi) jellegű feltételek: vagyon, jövedelem, adózás  
 

3. a–d) 

A választójog életkori határát  
15 évre kellene csökkenteni. 

Azoknak is választójogot kell biztosítani,  
akiket börtönbüntetésre ítéltek. 

Mellette szóló érvek Ellene szóló érvek  Mellette szóló érvek Ellene szóló érvek 

 a fiatalok aktívabban 
részt vennének a 
közügyekben 

 a fiatalabbakat is 
érintik a döntések, 
joguk van beleszólni 

 nincs kellő ismeretük 

 könnyebben 
befolyásolhatók 

 megkapták a 
büntetésüket a 
börtönnel, miért kéne 
még egy büntetés? 

 egyszer kijönnek a 
börtönből, ezért nem 
helyes, ha kirekesztik 
őket a közügyekből 

 a társadalom alapvető 
szabályai ellen 
vétettek, nem érdemlik 
meg, hogy részt 
vegyenek a 
közügyekben 

 nem tudnak 
tájékozódni az aktuális 
helyzetről, úgysem 
érdekelné őket 

 
4. 
Egyéni megoldások. 
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ÁLLAMPOLGÁR VAGYOK  

11. A szabadságjogok 

A) Az emberi jogok 

 A gyerekek elolvassák a verset, és párosával megválaszolják a kérdéseket. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek párosával emberi jogokat gyűjtenek, majd közös beszélgetés. 

 A gyerekek párosával párosítják a jogeseteket a felsorolt emberi jogokkal. Közös ellenőrzés.  

 A gyerekek egyénileg értékelnek három emberi jogot. Közös megbeszélés. 

 A gyerekek elolvassák a szövegeket, és párosával hozzájuk rendelik az állításokat. Közös 
ellenőrzés. 

 Párosával keresnek konkrét eseteket. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek a képekről egyénileg rövid szöveges asszociációkat írnak. 

B) Jogvédelem 

 A gyerekek párosával asszociálnak a képekről. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek párosával válaszolnak a kérdésekre a szövegek alapján. Közös ellenőrzés.  

 A gyerekek egyénileg plakátot rajzolnak. Közös bemutatás.  

 A gyerekek egyénileg utánanéznek az interneten néhány jogvédő szervezetnek. Közös 
megbeszélés 

C) Feketeigazolvány 

 A gyerekek megpróbálják kitalálni, hogy mit ábrázolhat a kép. Közös ellenőrzés, majd 
beszélgetés hasonló tapasztalatokról. 

 A gyerekek egyénileg elolvassák a történetet, és kigyűjtik a megkülönböztetés módjait. Közös 
ellenőrzés.  

 A gyerekek párosával levelet vagy beszédet írnak a történet alapján. Közös előadás. 

 A gyerekek egyénileg megállapítják a három kép alapján a megkülönböztetés módjait. Közös 
ellenőrzés. 

 

MEGOLDÁSOK 
 

A) Az emberi jogok 

 
1. 
• Tart attól, hogy bebörtönzik, hogy félelmek és rémképek gyötrik.  
• Vigasztalja, hogy a gondolatai szabadok, azokat nem korlátozhatja semmi és senki. Azt gondol, amit 
csak akar, a gondolatot nem lehet elfogni, lefülelni. Vigasztalja még a bor és a szerelem. 
 
2.  
Pl. személyes szabadság, élethez való jog, vallásszabadság, szólásszabadság, sajtószabadság, 
tulajdonhoz való jog, egyesülési jog, gyülekezési jog, tisztességes eljáráshoz való jog, egészséges 
környezethez való jog 
 
3.  
a) 1.–E, 2.–F, 3.–G, 4.–A, 5.–D, 6.–B, 7.–C 
 
b) Egyéni megoldások, pl. 
Lelkiismereti és vallásszabadság: fontos, hogy senki se határozhassa meg, hogy mit gondolunk, vagy 
milyen vallást követünk. 
Jogegyenlőség: fontos, hogy minden embert egyenlő méltóságú emberként kezeljünk. Nem szabad 
hátrányosan megkülönbözteti senkit pl. bőrszín, nem, vallási meggyőződés, anyanyelv, származás 
miatt.  
Tulajdonhoz való jog: csak akkor tudunk önállóan és szabadon élni, ha a törvények védik mindazon 
dolgokat, amelyek a saját tulajdonunkat képezik (pl. táska, autó, ház, föld, üzlet), ha ezeket nem lehet 
tőlünk önkényesen (törvénytelenül és megfelelő kárpótlás nélkül) elvenni. 
Egyenlő munkáért egyenlő bérhez való jog: Igazságtalan volna, ha ugyanazért a munkáért eltérő fizetést 
adnának két dolgozónak. (Feltéve, hogy mindkettő azonos színvonalon végzi a munkáját.) 
Élethez való jog: Ha nem illetné meg az embert az élethez való jog, bárki (egyén vagy az állam) 
következmények nélkül megölhetné. Ez a jog minden egyéb emberi jognak az alapja. 
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Választójog: A demokratikus országokban a közügyeket választott vezetők/politikusok intézik. Mivel a 
közügyek mindenkit érintenek, úgy helyes, ha a vezetők megválasztásának a joga az ország minden 
felnőtt korú lakosát megilleti. 
Gyülekezési jog: Fontos, hogy akaratunkat, véleményünket másokkal közösen is kifejezhessük. Ez a 
jog a tüntetéseket és a tüntetőket védi.  
 
4. 
a) 1.– A, E; 2.–B, C, D; 3.–B ; 4–B, D; 5.–A, E 
 
b) Pl. Nem szabad mások becsületébe gázolni, valótlanságot állítani másokról, lejáratni másokat, 
gyűlöletre vagy erőszakra uszítani valakik ellen. (Pl. valakinek a facebook-oldalára olyat írni, ami hamis 
vagy sértő.) 
 
c) 1. A cenzúra ellenőrzi a gépelt szöveget, ezért az író kézzel is ír észrevétlenül, ezzel kikerülve a 
cenzúrát. Cím: egyéni megoldások. 
2. Befogják a tüntetők száját, nem tiltakozhatnak. Cím: egyéni megoldások. 
 

B) Jogvédelem 

 
1.  
Human Right Watch: pl. A Földön mindenkinek vannak emberi jogai, a szervezet mindenhol figyel ezek 
érvényesülésére. 
Magyar Helsinki Bizottság: pl. A felemelt kéz szóvá tesz valamit, nem hagyja annyiban. 
Amnesty International: pl. A szögesdrót a bebörtönzöttekre utal, a gyertya a szabadulás reményére. 
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen: pl. Egy lányra/nőre utaló jel, amely köré kör van rajzolva, mintha 
védené.  
 
2. 
a) 1. eset 
• TASZ (Társaság a Szabadságjogokért), ombudsman 
• ügyész, Magyar Helsinki Bizottság, ombudsman 
• Emberi Jogok Európai Bírósága (Strasbourg), Amnesty International  
 
2. eset 
• Egyenlő Bánásmód Hatóság, ombudsman, Alkotmánybíróság 
• Emberi Jogok Európai Bírósága (Strasbourg) 
 
b) Egyéni megoldások. 
 
c) Egyéni megoldások.  
Pl. De Jure Alapítvány – sérült emberek jogainak védelme. 
Félúton Alapítvány – alkoholbetegek segítése, érdekeinek védelme. 
 

C) Feketeigazolvány 

 
1. 
Pl. Mosdónál, pályaudvari váróban, vonatszerelvényen, bolt bejáratánál stb. Pl. A jelzés két 
embercsoport, a fehérek és a feketék elkülönítését szolgálja, az alakok között ugyanakkor semmi 
különbség nincs. 
 
2.  
b) oktatás, egészségügy, lakhatás, karrier, utazás, sport, szórakozás, igazolványok, elnyomás-erőszak. 
 
c) Egyéni megoldások. 
 
d) Ezt a strandot csak a fehérek használhatják. 
Külön kórház fehérek (európaiak) és nem fehérek (nem európaiak) számára. 
Csak fehérek számára fenntartott illemhelyiség. 
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ÁLLAMPOLGÁR VAGYOK 

12. Európai és világpolgár vagyok 

A) Függetlenség és együttműködés 

 A gyerekek elolvassák a szöveget, majd párosával válaszolnak a kérdésekre. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek párosával párosítják a forrásokat, és megfogalmazzák a függetlenség elemeit. Közös 
ellenőrzés. 

 A gyerekek párokat alkotnak, egy pár csak a katonai, vagy csak a pénzügyi feladatot oldja meg. 
A példák segítségével megfogalmazzák az együttműködés előnyeit. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek egyénileg a szervezetekhez rendelik a képeket. Közös ellenőrzés. 
 

B) Az Európai Unió 

 A gyerekek tanulmányozzák a jelképeket, és válaszolnak a kérdésekre. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek elolvassák a szöveget, majd párosával eldöntik az állításokról, hogy igazak vagy 
hamisak-e. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek a karikatúrák alapján párosával megoldják a feladatokat. Közös ellenőrzés. 

 A gyerekek egyénileg EU-projekteket gyűjtenek. Közös ellenőrzés. 

C) Honvédelem a Hindukusnál 

 A gyerekek közösen csoportosítják a helyszíneket, és megbeszélik a kérdést. 

 A gyerekek elolvassák a szöveget. Négyfős csoportokat alkotnak. Minden csoport kap egy 
szerepet, és annak nevében véleményt fogalmaz meg (két-két csoport azonos munkát végez). A 
gyerekek új ötfős csoportokat alakítanak úgy, hogy a csoport minden tagja korábban más-más 
szereplővel foglalkozott. Eljátsszák a kávéházi beszélgetést. 

 A gyerekek egyénileg eldöntik az elvekről és eseményekről, hogy az EU-val vagy a NATO-val 
kapcsolatosak-e. Közös ellenőrzés. 

 

Megoldások 
 

A) Függetlenség és együttműködés 

 
1. 
• Koppány a teljes függetlenséget, az idegenekkel (köztük a papokkal) való szembeszállást tartja 
fontosnak. 
• István az ország békéjét, jövőjét tartja a legfontosabbnak, amit az idegenekkel, a római egyházzal 
együttműködve lehet biztosítani. 
• Egyéni válaszok. Pl. István szerint az államalapításhoz szükség van az európai országok 
elismerésére, a békére, az együttműködésre. Koppány szerint az idegenek és a papok csak 
kihasználják a magyarokat. 
 
2. 
1. és 5. – az 1-es kép mutatja a pénzügyi/gazdasági függetlenséget (saját pénz), az 5-ös a függést. 
2. és 6. – a 2-es kép mutatja a függetlenséget (legyőzik a hódítókat), a 6-os a behódolást (zászlóletétel). 
3. és 4. – a 3. szöveg mutatja a politikai függést (török helytartó), a 4. szöveg mutatja a politikai 
függetlenséget (saját vezetőt választanak).  
 
3. 
katonai témák 
1. Ha Magyarországot támadás érné, megvédenék, mert csatlakozott egy erős katonai szövetséghez.  
2. A világ más megtámadott országainak közösen lehet segíteni. 
3. A közös fenyegetésekkel szemben nemzetközi együttműködéssel lehet fellépni. 
 
pénzügyi témák 
1. A vállalkozás szabadsága és a szabad kereskedelem kedvezően hat a fejlődésre. 
2. Két ország között a szembenállás helyett az együttműködés eredményesebb. A szegényebb 
országokat támogatják a gazdagabbak.  
3. Pénzügyi gond esetén segítséget lehet kérni. 
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4. 
ENSZ: 3., B, b 
NATO: 2., A, a 
Európai Unió: 1., C, c 
 

B) Az Európai Unió 

 
1. 
• Pl. „testvér lészen minden ember” / vagy „Egyesítsed szellemeddel, mit zord erkölcs szétszakít…” 
• Az európai népek, országok sokféleségére. Mert a latin egyik tagországban sem a nép nyelve, hanem 
a közös európai kultúra része. 
• A csillagok azt fejezik ki, hogy a sok résztvevő tökéletes egységet alkot. Nem a tagországokat 
jelképezik, hanem a tökéletességet kifejező szám, amely az európai kultúra sok területén jelen van (pl. 
12 apostol.) 
• Közös az egység, az összetartozás, a testvériség gondolata. 
 
2. 
1. igaz, 2. hamis, 3. igaz, 4. hamis, 5. igaz, 6. igaz, 7. igaz, 8. igaz, 9. hamis, 10. hamis, 11. hamis,  
12. igaz  
 
3.  
• Pl. A csillagok veszekednek, nem figyelnek, megsértődnek. A táskákat egy gép átvilágítja (mint a 
repülőtéren). 
• 1. Az Európai Unióban nagyon nehéz közös megegyezésre jutni. 2. Az Európai Unió ellenőrzi a 
tagállamok költségvetését. 
• Pl. 1. A csillagok a tagállamok, amelyek nem tudnak megegyezni. 2. A gép az EU, ami ellenőriz, a 
táskák pedig a tagállamok költségvetései. 
• 1. Jó lenne, ha az EU tagállamai szorosabban együttműködnének! 2. Jó lenne, ha az EU több 
szabadságot engedne a tagállamainak! 
• Pl. 1. A csillagok (tagállamok) viselkedése ellenszenves. 2. A táskák „kiszolgáltatottak”, a gép túl 
hatalmas, az ellenőrzés túl mechanikus. 
 
4. 
Egyéni megoldások. 
 

C) Honvédelem a Hindukusnál 

 
1. 
a) Európa: 1., 2., 3., 5. 
Ázsia: 4., 6. 
Afrika: 7., 8., 9., 10. 
 
b) Békefenntartó feladatot látnak el. 
 
2. 
b) Egyéni megoldások, pl. 
Bezerédi Imre: Hasznosnak és fontosnak tartja a békefenntartást, de nem sokat gondolkozik rajta, 
hiszen katonaként szolgál. Tisztában van vele, hogy nagyon veszélyes. 
Hujber Miklós: Alapvetően feleslegesnek és drágának tartja. Jelenlegi munkáját befejezné, de utána 
szerinte ki kellene vonulni. 
Dr. Deborah Johnson: Alapvetően ellenez minden megszállást, de szeretné, ha helyreállítanák 
Afganisztánban a rendet.  
Abdul Massoud: Nagyon fontosnak tartja, hogy Afganisztán végre teljesen független legyen. Békében 
és barátságban szeretne elválni a mostani megszállóktól. 
Atusa Durrani: Bár utálja a katonákat, úgy véli, hogy a jelenlegi megszállók segítik Afganisztánt, és az 
ország csak akkor fog fejlődni, ha maradnak. 
 
3. 
EU: 1., 3., 5., 6., 7., 9., 10. 
NATO: 2., 4., 8. 
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