
TÖRTÉNELEM 

5. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

Az emberiség őskora.  
Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 12 óra 

Az ókori görög-római világ 21 óra 

A középkori Európa világa 14 óra 

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 20 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 7 óra 

Az össz. óraszám 74 óra 
 

Tematikai egység Az emberiség őskora.  
Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 
Alsó tagozatos olvasmányok az őskori emberről és a Bibliából. 
A negatív számok használata a mindennapi életben (hőmérséklet, 
adósság), a számok helye a számegyenesen. Az idő mérése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az emberi munka és a környezethez való 
alkalmazkodás jelentőségét, valamint a különböző emberi 
közösségeknek (család, törzs stb.) az egyes történelmi korokban 
betöltött szerepét. Tudatosulnak benne az állam különböző 
társadalomszervező funkciói (munka megszervezése, védelem stb.). 
Belátja, hogy az emberi civilizációt sokak munkája teremtette meg, 
valamint a múlt emlékei, maradványai megóvásra érdemesek. 
Képes tankönyvi olvasmányok és képek által közvetített történetekből 
ismereteket szerezni az őskorról és az ókori Keletről, valamint azok 
valós és fiktív elemeinek a megkülönböztetésére a régi korokról szóló 
történetekben. A történetek elmesélésével fejleszti szóbeli 
kifejezésmódját. Megérti az időszámítás jelentőségét és megismeri 
annak technikáját. Felismeri a történelmi térképek sajátosságait, a 
földrajzi térképekhez viszonyítva is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Ismétlés, az alsó tagozatos 
történelmi tárgyú 
olvasmányok felidézése. 
 
Rejtőzködő múlt, a régészek 
munkája. 
 
Képek az őskori ember 
életéből. 
 
Varázslók és varázslatok. Az 
őskor kulturális emlékei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Tankönyvi szövegek 

tanulmányozása. (Pl. a 
régészet szerepe a múlt 
megismerésében.) 

– Képek, képsorok 
megfigyelése. (Pl. az 
emberek őskori 
tevékenységei leletek és 
rekonstrukciós rajzok 
alapján.) 

– Információk rendezése. 

Magyar nyelv és irodalom: 
Mondák, mitológiai 
történetek, bibliai történetek 
(pl. a teremtéstörténet és a 
vízözön története a 
Bibliában). 
 
Erkölcstan: 
Alapvető erkölcsi értékek. 
 
Természetismeret: 
Tájékozódás a térképen, 



 
Az első letelepült közösségek: 
falvak és városok. 
Falvak és városok 
 
Az időszámítás. 
 
Az ókori Egyiptom. 
Hétköznapok és ünnepek. 
 
A piramisok titkai: az 
egyiptomi vallás, tudomány és 
művészetek. 
 
A Biblia. Történetek az 
Ószövetségből (a héber 
Bibliából) Dávid és Salamon. 
A világvallások alapvető 
tanításai. Népek és vallások 
egymásra hatása. 
 
Ókori keleti örökségünk 
Mezopotámia, India, Kína 
területéről. Az írásbeliség 
kezdetei. 
Hasonlóságok és 
különbségek.  

(Pl. bibliai történetek 
olvasása alapján.) 

– A hallott és olvasott 
elbeszélő szövegek 
tartalmának elemzése. (Pl. 
bibliai történetek 
meghallgatása, olvasása 
alapján.) 

 
Kritikai gondolkodás:  
– Valós és fiktív elemek 

megkülönböztetése. (Pl. 
Bábel tornya.) 

 
Kommunikáció: 
– Ismertető az őskori 

szerszámokról, 
eszközökről; a művészet 
kezdeteiről. (Pl. a 
barlangrajzok és őskori 
szobrok alapján.) 

– A nagy folyamok 
szerepének érzékeltetése a 
földművelés 
kialakulásában. (Pl. az 
öntözéses földművelés és 
a kereskedelem 
kialakulásának okai, 
következményei.) 

– Az ókori kulturális 
örökség számbavétele 
írásban és szóban. (Pl. a 
piramisok, a kínai nagy 
fal; az írásfajták.) 

 
Tájékozódás időben és térben: 
– Az időszámítás 

kialakulásának okai és 
jelentősége. (Pl. időszalag 
készítése.) 

égtájak, földrészek, alapvető 
térképészeti jelölések. Az 
állatok háziasítása. 
 
Vizuális kultúra:  
Őskori művészet: építmények, 
barlangrajzok, szobrok (pl. 
Stonehenge, altamirai 
barlangrajz). Egyiptomi és 
mezopotámiai sírtípusok és 
templomok (pl. Kheopsz fáraó 
piramisa, zikkurat 
/toronytemplom/, a karnaki 
Amon templom), szobrok az 
ókori Egyiptomból (pl. az 
írnok szobra, Nofretete 
fejszobra), ókori keleti 
falfestmények vagy 
domborművek (pl. Fáraó 
vadászaton – thébai 
falfestmény). 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 
történelmi forrás, tény és bizonyíték. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Életmód, kereskedelem, város, állam, egyeduralom, gazdaság, társadalom, 
kultúra, vallás, többistenhit, egyistenhit. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses 
földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, emberöltő, 
fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, Biblia, Ószövetséghéber 
Biblia, zsidó vallás. 
Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon. 
Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, 



Kína. 
Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). 

 
 

Tematikai egység Az ókori görög-római világ Órakeret 
21 óra 

Előzetes tudás Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós 
eseményekről, személyekről. Iskolában szerzett újszövetségi ismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy az ókori görögséget a közös nyelv, a mondai 
történetek, a vallás és az olimpiai játékok kapcsolták össze. Látja, hogy 
az athéniak a perzsák elleni harcokban nemcsak a földjüket, városukat 
védték, hanem a szabadságukat is. Értékeli az ókor hőseinek 
közösségükért tett bátor, önfeláldozó magatartását. Megérti, hogy a 
történelem szereplőit, hőseit elsősorban a közösség érdekében tett 
cselekedeteik alapján értékelhetjük. Tisztában van azzal, hogy az ókori 
rómaiak olyan hatalmas birodalmat hoztak létre, amely a Kárpát-
medence területére is kiterjedt, így fontos a pannóniai római örökségünk 
kulturális emlékeinek megismerése, megbecsülése és védelme. 
Képes szöveges és képi információk gyűjtésére, azok egymással való 
összevetésére ókori görög-római témákból, valamint korabeli régészeti 
emlékek megfigyelésére, lelet és rekonstrukció összevetése is. A 
megismert történelmi fogalmakat helyesen alkalmazza, az egyszerű 
írásos forrásokat megérti, és tanári segítséggel feldolgozza. Képes 
történelmi események időrendbe állítására és időszalagon való 
elhelyezésére is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Mondák a krétai és trójai 
mondakörből. 
 
A görögök vallása és az ókori 
olimpiák. 
Hétköznapok és ünnepek. 
 
Hétköznapok Athénban és 
Spártában. 
Gyermekek nevelése, 
oktatása. 
 
Történetek a görög-perzsa 
háborúk korából. 
Békék, háborúk, hadviselés. 
Egyezmények, szövetségek. 
 
Az athéni demokrácia 
virágkora. 
 
Művészek és művészetek, 
tudósok és tudomány az ókori 
görög világban. 
  

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Információk gyűjtése a 

görög világról. (Pl. az 
életmód jellegzetességei.) 

– Információk gyűjtése a 
görög-római világban 
lezajlott jelentősebb 
háborúkról képek és 
történelmi térképek 
segítségével. (Pl. a görög-
perzsa háborúk, a pun 
háborúk.) 

– Történetek és képek 
gyűjtése az ókori római 
világból. (Pl. Romulus és 
Remus mondája; 
olvasmányok feldolgozása 
Róma fénykoráról.) 

– Képszerű ismeretek 
gyűjtése az antik 
építészetről. (Pl. a görög 
és római építészet 
hasonlóságainak és 
különbségeinek 

Magyar nyelv és irodalom: 
Mese, monda, mítosz (pl. 
ismert görög mondák 
Prométheuszról, 
Odüsszeuszról, Daidalosz és 
Ikaroszról). 
 
Idegen nyelvek:  
Néhány példa a görög/latin 
szavak átvételére a tanult 
idegen nyelvben. 
 
Matematika: 
A római számok. 
 
Erkölcstan: 
A vallási közösség és vallási 
intézmény.  
A nagy világvallások 
világképe és erkölcsi tanításai. 
 
Természetismeret:  
A félsziget fogalma, 
jellegzetességei a gazdasági 



Történetek Nagy Sándorról. 
Birodalmak. 
 
Róma alapítása és 
terjeszkedésének kezdetei. A 
pun háborúk és hadvezérei. 
Birodalmak. A földrajzi 
környezet. Közlekedés, 
úthálózat, hírközlés. 
 
Köztársaságból egyeduralom. 
Híres és hírhedt császárok. 
Uralkodók és államférfiak. 
 
A régi Róma művészeti 
emlékei, híres tudósai és 
művészei. 
 
Élet a Római Birodalomban. 
Család, lakóhely. 
 
Pannónia provincia. 
 
A kereszténység zsidó 
gyökerei, kialakulása és 
elterjedése. Az Újszövetség. 
Jézus története.  
A világvallások alapvető 
tanításai, vallásalapítók, 
vallásújítók.  
 
A Római Birodalom 
meggyengülése, a 
Nyugatrómai Birodalom 
bukása. 

összevetése.) 
Kritikai gondolkodás: 
– Valóság és fikció 

szétválasztása egy-egy 
görög és római mondában. 
(Pl. a trójai faló története 
vagy Romulus és Remus.) 

– Mondák forráskritikai 
elemzése. (Pl. valós és 
fiktív elemek 
megkülönböztetése az 
Ariadné fonaláról szóló 
történetben.) 

– A hódító Róma történelmi 
szerepe. (Pl. a római 
hódítások pozitív és 
negatív következményei.) 

– Lelet és rekonstrukció 
összevetése. (Pl. 
Colosseum, diadalívek.) 

Kommunikáció: 
– A görög világ főbb 

jellegzetességeinek 
bemutatása. (Pl. néhány 
monda szóbeli felidézése.) 

– Szituációs játék. (Pl. az 
athéni demokrácia 
működése.) 

– Rendszerező tábla 
készítése (pl. az ókori 
Hellászról és a Római 
Birodalomról). 

Tájékozódás időben és térben: 
− Az Itáliai-félsziget 

elhelyezkedése, 
felszínének 
jellegzetességei. A Római 
Birodalom terjeszkedése. 
(Pl. a második pun háború 
nyomon követése 
történelmi térképen; a 
Római Birodalom helye 
Európa mai térképén.) 

− Az időszámítás 
technikájának gyakorlása. 
(Pl. a főbb görög és római 
események ábrázolása 
párhuzamos időszalagon.) 

életben. A Balkán-félsziget és 
az Itáliai-félsziget Európa 
térképén.  
 
Vizuális kultúra:  
Ókori épületek maradványai 
(pl. az athéni Akropolisz, a 
római Colosseum); a görög és 
római emberábrázolás, 
portrészobrászat; korai 
keresztény és bizánci 
templomok. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Részletek 
népszerű játékfilmekből (pl. 
Wolfgang Petersen: Trója; 
Oliver Stone: Nagy Sándor; 
Ridely Scott: Gladiátor; 
William Wyler: Ben Hur; 
Franco Zeffirelli: Jézus élete). 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 
jelentőség. 



Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, gazdaság, termelés, 
állam, birodalom, egyeduralom, demokrácia, királyság, köztársaság, 
császárság, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, 
rabszolga, provincia, jeruzsálemi szentély, Újszövetség, diaszpóra, 
népvándorlás. 
Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, 
Jézus, Mária, József, Attila. 
Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, 
Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római Birodalom, 
Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem Jeruzsálem. 
Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 753 
(Róma alapítása), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. e. V. század közepe 
(Athén fénykora), Kr. u. 476 (a Nyugatrómai Birodalom bukása, az ókor 
vége). 

 
 

Tematikai egység A középkori Európa világa Órakeret 
14 óra 

Előzetes tudás Olvasmányok – mesék és valós történetek –, filmek a középkor 
világából/világáról: királyok, lovagok, polgárok, parasztok. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a különböző népek vallása, kulturális, 
társadalmi és gazdasági tevékenysége kölcsönösen hat egymásra. Látja, 
hogy a közösségeket a munka tartja fenn, a gazdasági fejlődés 
szempontjából pedig fontos az egyéni érdekeltség, valamint azt is, hogy 
a társadalmi életet a szellemi és anyagi viszonyok együttesen határozzák 
meg. Érzékeli, hogy a korszak meghatározó vallási és szellemi 
irányzatainak (lovagi kultúra, humanizmus stb.) máig mutató hatásuk 
van. Felismeri a középkori keresztény államok kialakulása jelentőségét. 
Képes a középkori Európa főbb változásainak a bemutatására, 
meghatározó vallásainak megkülönböztetésére jellegzetességeik alapján. 
Sokoldalúan és kritikus szemlélettel megismeri a középkori ember 
életét, és fejleszti szóbeli kifejezőképességét erről szóló történetek 
elbeszélésével. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A Frank Birodalom és 
keresztény királyságok. A 
Bizánci Birodalom. 
 
Az iszlám vallás megjelenése 
és alapvető tanításai. Az 
iszlám kulturális hagyatéka. 
Népek és vallások egymásra 
hatása, együttélése. 
 
A keresztény egyház 
felépítése, jellemzői. 
A fontosabb európai államok 
az első ezredfordulón. 
Megkülönböztetés, kirekesztés 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– A középkori élet 

színtereinek, főbb 
jellemzőinek megismerése. 
(Pl. a földesúri vár 
felépítésének, az egyes 
részek funkciójának 
számba vétele képek 
alapján.) 

– Ismeretek gyűjtése az érett 
középkorról. (Pl. a 
reneszánsz stílus jegyeinek 
megfigyelése festmények, 
szobrok és épületek 
képeinek segítségével; a 

Magyar nyelv és irodalom: 
Középkori témájú mesék, 
mondák királyokról, 
lovagokról, földesurakról. 
 
Idegen nyelvek: 
A híresebb középkori városok 
nevének helyes kiejtése a 
tanult nyelven. 
 
Matematika: 
Az „arab” számok eredete. 
 
Vizuális kultúra: 
A középkori építészet, a 



 
Az uradalmak. Földesurak és 
jobbágyok. 
Család, lakóhely. 
 
A keresztény egyház. Világi 
papok és szerzetesek. 
 
Lovagi életmód, lovagi 
erények. A keresztes 
hadjáratok. 
 
A középkori városok. A 
katedrálisok és a gótika. 
A polgárok. Falvak és 
városok. 
 
A céhek kialakulása, feladatai 
és működésük. 
A távolsági kereskedelem 
vízen és szárazföldön. 
Felfedezők, feltalálók. 
 
Járványok a középkorban. 
Betegségek, járványok. 
 
A középkori Európa öröksége. 
 
A humanizmus és a 
reneszánsz. A 
könyvnyomtatás. 

vallási fanatizmus 
megnyilvánulásai.) 

Kritikai gondolkodás: 
– Társadalmi csoportok 

jellegzetességeinek 
felismerése, összevetése. 
(Pl. a bencés rend 
legfontosabb 
jellegzetességeinek 
ismerete; társadalmi 
csoportok [szerzetesek, 
lovagok] közös jellemzői.) 

– A középkori városok 
jellegzetességeinek 
számbavétele, 
magyarázata, az életmód 
jellemzői. (Pl. képek és 
térképek segítségével 
megértetni, miért az adott 
helyen alakultak ki a 
középkori városok.) 

– Kérdések megfogalmazása 
egyszerű írásos források 
alapján. (Pl. a könyvnyom-
tatás elterjedésének 
jelentősége a kultúrában.) 

Kommunikáció: 
– A középkori életmód 

ismertetése szóban vagy 
feldolgozása játékos 
formákban. (Pl. apródból 
lovag – a lovaggá válás 
folyamatának 
megbeszélése dramatizált 
formában.) 

– Események, történések 
dramatikus megjelenítése. 
(Pl. hűbéri eskü, lovaggá 
avatás.) 

Tájékozódás időben és térben: 
– A középkori birodalmak 

térképen való elhelyezése. 
(Pl. a Frank Birodalom, a 
Bizánci Császárság.) 

– Az időszalag 
használatának, valamint a 
tanult évszámokkal való 
számítás gyakorlása. (Pl. a 
tanult események elhelye-
zése az időszalagon.) 

román és a gótikus stílus 
jellemzői; középkori freskók, 
táblaképek, üvegablakok és 
oltárszobrok. Reneszánsz 
paloták. 
A reneszánsz nagy mesterei. 
 
Ének-zene:  
Gregorián énekek, a 
reneszánsz zene. 
 
Testnevelés és sport: 
Érdekességek a testedzés 
történetéből – a parasztok 
sportjai, lovagi játékok. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Részletek népszerű 
játékfilmekből (pl. Mel 
Gibson: A rettenthetetlen; Luc 
Besson: Jeanne d’Arc). 



Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 
forrás. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, falu, gazdaság, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, politika, 
állam, államforma, királyság, császárság, egyeduralom, birodalom, vallás, 
vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, 
majorság, iszlám, pápa, szerzetes, eretnek, vallási intolerancia, 
zsidóüldözés, kolostor, kódex, lovag, középkori város, céh, járvány, 
távolsági kereskedelem, könyvnyomtatás. 
Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Gutenberg. 
Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab 
Birodalom, Német-római Császárság. 
Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), XV. 
század (könyvnyomtatás). 

 
 

Tematikai egység A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás 
Magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, mesefajták; 
mondák, regék, legendák. Alsó tagozatos olvasmányok a hun-magyar 
mondakörből, a vérszerződésről, a honfoglalásról, Szent Istvánról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megbecsüli az országalapítók és -építők (uralkodók és 
közemberek) munkáját és emlékét. Felismeri a közösségi összefogás, 
áldozatkészség és helytállás erejét a haza építésében és védelmében. 
Értékeli hazánk európai keresztény államközösségbe való sikeres 
beilleszkedését, felismeri a keresztény értékrend máig ható elemeit és 
azok jelentőségét. Belátja, hogy az utókor a korszak szereplőit a 
közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékeli. 
Megismeri és feldolgozza a magyarság régmúltját, a tények és a vitatott 
kérdések (eredet, rokonság stb.) együttes feltárásával is. Felismeri a 
mondák és valóság közötti kapcsolatokat és ellentmondásokat egyaránt. 
Különböző források feldolgozása és ütköztetése révén fejleszti kritikai 
gondolkodását. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Mondák, krónikák és 
történetek a magyarság 
eredetéről és vándorlásáról. 
 
Az ősi magyar harcmodor. 
Honfoglalás és letelepedés a 
Kárpát-medencében. A 
kalandozó hadjáratok. 
 
A keresztény magyar állam 
megalapítása, Géza fejedelem 
és Szent István intézkedései. 
 
A keresztény magyar állam 
megerősítése Szent László és 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– A magyar őstörténetre 

vonatkozó ismeretek 
szerzése különböző típusú 
forrásokból. (Pl. a 
rovásírásos ABC 
megismerése.) 

– Történetek megismerése és 
feldolgozása. (Pl. Szent 
István és Szent László 
legendáiból.) 

Kritikai gondolkodás: 
– Forrásütköztetés a 

honfoglaló magyarok 
életmódjára vonatkozó 

Magyar nyelv és irodalom: 
A hun-magyar mondakör. 
Részletek magyar szentek 
legendáiból. 
 
Természetismeret: 
A Kárpát-medence 
tájegységei, gazdaságföldrajzi 
jellegzetességeik. 
 
Ének-zene: 
A magyar népzene régi rétegű 
és új stílusú népdalai, a népi 
tánczene. 
 



Könyves Kálmán uralkodása 
idején. 
 
A tatárjárás. Az ország 
újjáépítése a tatárjárás után. 
IV. Béla, a második 
honalapító. 
Kisebbség, többség, 
nemzetiségek. 
 
Árpád-kori kulturális 
örökségünk. 

ismeretek megbeszélése 
során. (Pl. az ősi magyar 
hitvilág és az új vallás 
összehasonlítása.) 

– Történelmi személyiség 
jellemzése (pl. Szent 
István király Intelmeinek 
rövid részletei alapján). 

Kommunikáció: 
– Beszámolók, kiselőadások 

tartása. (Pl. Csaba királyfi, 
a vérszerződés, a fehér ló 
mondája.) 

– Rekonstrukciós rajzok 
elemzése. (Pl. az ősi 
magyar öltözködés, 
lakhely, szerszámok és 
fegyverek.) 

Tájékozódás időben és térben: 
– Történelmi mozgások 

megragadása. (Pl. a 
honfoglalás útvonalai.) 

– Kronológiai adatok 
rendezése. (Pl. a 
jelentősebb Árpád-házi 
uralkodók elhelyezése az 
időszalagon.) 

Vizuális kultúra: 
Festmények, szobrok és 
filmek a magyar 
mondavilágról, a 
vérszerződésről, a 
honfoglalásról és az 
államalapításról. 
Népvándorlás kori tárgyak. A 
román stílus hazai emlékei. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Részletek népszerű 
játékfilmekből (pl. Koltay 
Gábor: Honfoglalás; Koltay 
Gábor: István, a király). 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, 
gazdaság, termelés, politika, állam, királyság, államszervezet, törvény, 
adó, vallás, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, 
nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, Szent Korona, 
vármegye, tized, ispán, tatár, kun. 
Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért 
püspök, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, Szent Margit. 
Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, 
Esztergom, Pannonhalma, Székesfehérvár, Buda, Muhi. 
Évszámok: IX. század (Etelköz), 895-900 (a honfoglalás), 997-(1000)-
1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077 (I. /Szent/ László trónra lépése), 
1241-1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása). 

 



6. évfolyam 

Tematikai egység címe órakeret 

A Magyar Királyság virágkora 14 óra 

A világ és Európa a kora újkorban 15 óra 

Magyarország a kora újkorban 18 óra 

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és 
Magyarországon 20 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a 
kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 7 óra 

Az össz. óraszám 74 óra 
 
 
 

Tematikai egység A Magyar Királyság virágkora Órakeret  
14 óra 

Előzetes tudás Mesék, mondák és valós történetek a Hunyadiakról. A nándorfehérvári 
hősök. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudatosul a tanulóban, hogy a királyokat, uralkodókat a történetekben 
megismert személyes tulajdonságaik és a kor kihívásaira adott (a 
társadalom életére hatást gyakorolt) válaszaik eredményessége, illetve 
önfeláldozó magatartásuk alapján őrzi meg a történelmi emlékezet. 
Látja a törökellenes harcok hősiességének máig ható példáját. 
Felismeri az összefogás jelentőségét egy függetlenségéért küzdő nép 
életében. 
Látja a történelmi személyiség szerepét, jelentőségét, képes személyek, 
csoportok tetteinek megindokolására, valamint történetek mesei és 
valóságos elemeinek megkülönbözetésére. Megérti és értelmezi a képi 
és írásos források szövegét. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A királyi hatalom 
megerősítése I. Károly idején. 
 
Nagy Lajos, a lovagkirály. 
Főbb törvényei. 
 
Egy középkori város: Buda. 
 
Hunyadi János törökellenes 
harcai. 
A nándorfehérvári diadal. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Információk szerzése, 

rendszerezése és 
értelmezése szöveges és 
képi forrásokból. (Pl. I. 
Károly politikai és 
gazdasági intézkedése 
írásos és képi források 
felhasználásával.) 

– Történeti események 
feldolgozása mai szövegek 
és rövid korabeli források 

Magyar nyelv és irodalom: 
Népmesék és mondák Mátyás 
királyról. Arany János: Toldi. 
 
Ének-zene: 
Reneszánsz zene Mátyás 
király udvarából. 
 
Vizuális kultúra: 
A gótikus és a reneszánsz 
stílus építészeti emlékei 
Magyarországon. 



Hunyadi Mátyás uralkodása 
és reneszánsz udvara. 
Uralkodók és államférfiak. 
 
A mohácsi vereség és 
következményei. Buda eleste. 

alapján. (Pl. a 
nándorfehérvári 
győzelem.) 

Kritikai gondolkodás: 
– Lelet és rekonstrukció 

összevetése. (Pl. egy vár 
makettje és romjai.) 

Kommunikáció: 
– Tanulói kiselőadások 

tartása. (Pl. Élet a 
középkori Budán.) 

– Uralkodók és politikájuk 
jellemzése. (Pl. a 
lovagkirály külső és belső 
tulajdonságai.) 

Tájékozódás időben és 
térben: 
– Szinkronisztikus vázlat 

készítése (pl. a XIV-XV. 
századi egyetemes és 
magyar történelmi 
eseményeiről). 

A középkori Buda 
műemlékei. 
Mátyás visegrádi palotája. A 
corvinák. 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, 
város, gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, 
állam, törvény, királyság, vallás, kultúra. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, 
kormányzó, végvár. 
Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi 
János, Hunyadi Mátyás, I. Szulejmán. 
Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács. 
Évszámok: 1308 (I. Károly), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 (Hunyadi 
Mátyás uralkodása), 1526 (a mohácsi vereség). 

 
 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban Órakeret  
15 óra 

Előzetes tudás 

Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban Kolumbuszról, 
valamint a felfedezések előtti Amerikáról. Iskolai és iskolán kívüli 
ismeretek a protestáns vallásokról. Olvasmányok vagy filmélmények a 
Napkirályról és udvaráról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulóban tudatosul, hogy az emberi alkotótevékenység, 
kezdeményezőképesség (tudományos felfedezések és technikai 
találmányok stb.) a gazdasági fejlődés meghatározó elemei. Felismeri, 
hogy a felfedezők, újítók töretlen hite, szilárd akarata és kitartása 
záloga a sikerességnek. Látja, hogy a fejlettebb népek, államok 
erőfölényük birtokában leigázzák, gyarmatosítják a fejletlenebbeket, 
valamint, hogy az államok közötti és társadalmon belüli konfliktusok 



nem egyszer háborúhoz vagy polgárháborúhoz vezetnek, melyek 
jelentős emberáldozatokkal járnak. 
Felismeri a földrajzi felfedezések jelentőségét és hatását az európai és 
amerikai életmódra. Megérti a XVI-XVII. századi vallási megújulás 
okait és jelentőségét. Képes élményszerű ismeretek szerzésére a kora 
újkori „fényes udvarokról”, információk gyűjtésére, képi és szöveges 
források együttes kezelésére, a történelmi és földrajzi atlasz együttes 
használatára. Párhuzamokat keres megismert történelmi élethelyzetek, 
események és mai életünk között. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A földrajzi felfedezések okai 
és céljai. Hódítók és 
meghódítottak. 
Felfedezők, feltalálók. 
 
A felfedezések hatása az 
európai (és amerikai) életre. 
 
A reformáció és a katolikus 
megújulás. 
Történelemformáló eszmék. 
 
Az alkotmányos királyság 
létrejötte Angliában. 
 
A Napkirály udvara. 
 
A felvilágosodás kora. 
Történelemformáló eszmék. 
 
Az észak-amerikai gyarmatok 
függetlenségi harca. Az 
Egyesült Államok létrejötte. 
Egyezmények, szövetségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Információk szerzése és 

rendszerezése tanári 
elbeszélés, tankönyvi 
szövegek és képek alapján. 
(Pl. a Kolumbusz előtti 
Európán kívüli világról.) 

– Következtetések levonása 
a feldolgozott 
információkból. (Pl. a 
reformáció fő tanításai egy 
Luther-szövegrészlet 
alapján.) 

– Írásos vagy rajzos vázlat 
elemzése. (Pl. a királyi 
önkényuralom és az 
alkotmányos királyság 
jellemzői.) 

Kritikai gondolkodás: 
– Különbségek azonosítása 

egy-egy történelmi 
jelenség kapcsán (pl. a 
felfedezések okai és céljai)  

Kommunikáció: 
– Beszámolók készítése. (Pl. 

egy felfedező útja.) 
– Saját vélemény 

megfogalmazása (pl. a 
felvilágosodás 
felentőségéről). 

– Összehasonlító táblázatok 
készítése (pl. a katolikus 
és protestáns vallások 
különbségeiről). 

Tájékozódás időben és 
térben: 
– A korszak néhány kiemelt 

Vizuális kultúra: 
A protestáns templomok 
külső-belső arculata. 
A barokk stílus 
jellegzetességei. A versailles-
i palota és Szentpétervár. A 
barokk legnagyobb mesterei. 
 
Ének-zene: 
A barokk és a klasszikus zene 
néhány mestere. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Részletek népszerű 
játékfilmekből (pl. Ridley 
Scott: A Paradicsom 
meghódítása; Eric Till: 
Luther; Mel Gibson: A 
hazafi). 



eseményének elhelyezése 
az időszalagon. 

– Néhány kiemelt esemény 
megjelölése 
kontúrtérképen. (Pl. a 
felfedező utak és az első 
gyarmatok.) 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 
történelmi forrás, értelmezés, jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, 
város, gazdaság, termelés, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 
gyarmatosítás, politika, állam, államszervezet, alkotmányos királyság, 
köztársaság, parlamentarizmus, birodalom, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, 
protestáns, jezsuita, katolikus megújulás, felvilágosodás, alkotmány. 
Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, 
Rousseau, Washington. 
Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár. 
Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai 
Függetlenségi nyilatkozat). 

 
 
 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban Órakeret  
18 óra 

Előzetes tudás Mondák és történetek Hunyadi Jánosról, a török ellenes harcok 
világáról, az „igazságos” Mátyásról, valamint a mohácsi tragédiáról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hazafiság erősítése a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi 
önfeláldozás példáin keresztül. A tanuló felismeri, hogy az ország 
közösségeinek széthúzása gyengíti a társadalom védekező képességét a 
hódítókkal szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban 
még egy vereség esetén is a behódolás helyett megegyezést 
eredményezhet. 
Felismeri a török terjeszkedés megállításának jelentőségét hazánk és 
Európa szempontjából. Érzékeli, hogy két nagyhatalom közötti 
helyzetünk fokozott terhet rótt a társadalom minden rétegére. Látja a 
politikai megosztottság következményeit. Észleli, hogy az egyeduralmi 
törekvések saját céljával ellentétes hatást válthatnak ki. Képes 
egymásnak ellentmondó források értékelésére. Igény felkeltése 
múzeumok, várak felkeresésére határokon innen és túl. 

 
 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A három részre szakadt 
ország lakóinak élete. 
 
Végvári harcok – végvári 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Információgyűjtés, 

rendszerezés a 
tankönyvből és 

Magyar nyelv és irodalom: 
Gárdonyi Géza: Egri 
csillagok; Arany János: 
Szondi két apródja. 



hősök. A nagy várháborúk 
éve (1552). 
Békék, háborúk, hadviselés. 
 
Reformáció és katolikus 
megújulás Magyarországon. 
 
Az Erdélyi Fejedelemség 
aranykora Bethlen Gábor 
idején. 
 
Élet a török hódoltságban. 
Öltözködés, divat. 
 
Habsburg-ellenes harcok és 
vallási mozgalmak a XVII. 
században, a török kiűzése. 
 
A Rákóczi-szabadságharc. 
 
Az ország újjáépítése, a 
hódoltsági területek 
benépesítése. 
Kisebbség, többség, 
nemzetiségek. 

olvasókönyvekből (pl. a 
végvári katonák életéről). 

– Életmód-történeti 
ismeretek gyűjtése. (Pl. a 
kor jellegzetes magyar, 
német és török 
ruházkodása.) 

Kritikai gondolkodás: 
– A három országrész 

jellegzetességeinek 
összevetése. 

– A személyiség szerepe a 
történelemben: (Pl. II. 
Rákóczi Ferenc élete, 
pályaképe.) 

Kommunikáció: 
– Kiselőadás tartása a re-

formációról és ellenrefor-
mációról. (Pl. kulturális 
hatásuk elemzése.) 

Tájékozódás időben és 
térben: 
– Történelmi térkép 

elemzése. (Pl. információk 
gyűjtése a három részre 
szakadt ország térképének 
segítségével.) 

 
Ének-zene: 
Népdalok a török korból, 
kuruc dalok. A barokk zene. 
A tárogató. 
 
Vizuális kultúra: 
Jelentősebb barokk 
műemlékek Magyarországon. 
Az erdélyi építészet 
jellegzetességei. 
A török hódoltság 
műemlékei: mecsetek, 
minaretek és fürdők. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Részletek népszerű 
játékfilmekből. (Pl. Várkonyi 
Zoltán: Egri csillagok.) 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és 
bizonyíték, értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, nemzetiség, 
népességfogyás, életmód, város, gazdaság, termelés, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, államszervezet, rendelet, 
birodalom, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, 
hajdú, úrbér, jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi rendelet. 
Személyek: Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, 
II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József. 
Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, 
Debrecen. 
Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk” éve), 
1686 (Buda visszavívása), 1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc), 1740–
1780 (Mária Terézia). 

 

Tematikai egység A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és 
Magyarországon 

Órakeret  
20 óra 

Előzetes tudás 

Ismeretek olvasmányok és filmek alapján a francia forradalomról és 
Napóleonról. A gőz szerepe az első ipari forradalomban. Olvasmányok 
Széchenyiről, a Lánchídról és Kossuthról. Alsó tagozatos olvasmányok 
az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról. 



A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a polgárosodással párhuzamosan az 
szabadság, egyenlőség, testvériség eszméinek együttese nagy 
társadalmi mozgósító erővel hat. Látja, hogy a jelentős társadalmi és 
gazdasági átalakulásoknak egyaránt vannak győztesei és vesztesei, e 
folyamat vizsgálata feltárhatja a személyes és közösségi sors közötti 
összefüggéseket. Megérti, hogy az utókor nézőpontjából többnyire az 
válik történelmi személyiséggé, hőssé vagy mártírrá, aki a személyes 
érdekei elé a közösség hosszú távú érdekeit helyezi. 
Látja a középkori államok és a polgári nemzetállamok közti 
különbségeket. Értékeli a polgári nemzetállammá válás békés és 
erőszakos útjait. Hazafiságra nevelés a reformkor, a forradalom és a 
szabadságharc tanításának során. Megismeri és értékeli a korszak nagy 
történelmi személyiségei példamutató életét és munkásságát. 
Megismeri a reformkor legjelentősebb eredményeit, és értékeli ezek 
jelentőségét a korábbi magyarországi és a korabeli európai viszonyok 
tükrében. Képes a történeti forrásokon túl más tantárgyak ismereteinek, 
információinak felhasználására, következtetések levonására történelmi 
térképek segítségével. 

 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A francia forradalom és 
vívmányai. A jakobinus 
terror. 
 
Napóleon felemelkedése és 
bukása. 
Uralkodók és államférfiak. 
 
Az ipari forradalom első 
feltalálói és találmányai. 
Közlekedés, úthálózat, 
hírközlés. 
 
Széchenyi István elméleti és 
gyakorlati munkássága. 
 
A reformkori rendi 
országgyűléseken felmerülő 
fő kérdések. 
 
Kossuth Lajos programja és 
szerepe a reformkorban. 
 
Az 1848-as forradalom. 
A szabadságharc fontosabb 
csatái és jeles szereplői. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés tanári 

elbeszélés és vázlatrajz 
alapján. (Pl. Széchenyi és 
Kossuth reformkori 
tevékenysége.) 

– Következtetések levonása 
rövid közjogi 
forrásrészletekből. (Pl. az 
Emberi és polgári jogok 
nyilatkozatából.) 

Kritikai gondolkodás: 
– Változások és hatásaik 

nyomon követése. (Pl. a 
szabadságharc bukásának 
következményei.) 

– Érvekkel alátámasztott 
vélemény 
megfogalmazása. (Pl. 
Robespierre zsarnok vagy 
forradalmár?) 

Kommunikáció: 
– Tanulói kiselőadás 

jelentős történelmi 
személyiség életéről. (Pl. 
Wesselényi Miklósról, 
Kölcsey Ferencről.) 

 

Magyar nyelv és irodalom: 
Csokonai, Kölcsey, 
Vörösmarty és Petőfi versei; 
Jókai Mór: A kőszívű ember 
fiai. 
 
Természetismeret: 
Az iparfejlődés környezeti 
hatásai. 
 
Ének-zene: 
Marseillaise, a nagy 
romantika mesterei. Erkel: 
Himnusz; Egressy Béni: 
Szózat; 1848-as dalok. 
 
Vizuális kultúra: 
A kort bemutató történeti 
festmények. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Részletek népszerű 
játékfilmekből (pl. Andrzej 
Wajda: Danton; Bereményi 
Géza: A Hídember). 



Tájékozódás időben és 
térben: 
– Jelentős események 

egymásra hatásának 
vizsgálata. (Pl. a 
forradalom és a pozsonyi 
rendi országgyűlés 
történései.) 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 
bizonyíték, értelmezés, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
forradalom, felemelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, migráció, 
életmód, város, gazdaság, termelés, erőforrás, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, 
államforma, királyság, köztársaság, államszervezet, hatalmi ág, 
parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari forradalom, 
tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, 
reformkor, közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős 
kormány, jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, nemzetiségi 
törvény. 
Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, 
Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi 
Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem József. 
Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad. 
Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 
1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–1836 
(reformországgyűlés), 1848. március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849. 
április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október 6. (az aradi 
vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése). 

A fejlesztés várt 
eredményei a 

két évfolyamos 
ciklus végén 

Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori 
egyetemes és magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A 
családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének 
személyes megélése. 
A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése 
(pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok 
azonosítása. 
Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 
szokásmódjainak felidézése. 
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a 
kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás 
és gondolkodás kialakulását. 
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 
hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 
szempontjából értékeli. 
Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk 
alapján tudjuk megkülönböztetni. 
Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által 
megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a 
társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  



Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, 
gazdasági tényezők együttesen befolyásolják. 
Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az 
emberi közösségek létfenntartását. 
Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az 
árutermelés és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához 
vezet. 
Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő 
vagyoni helyzetű emberek alkotnak rétegeket, csoportokat. 
Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a 
közösség összetartozását, egyben a nemzeti öntudat kialakulásának 
alapjául szolgálnak. 
Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek 
számos esetben összekapcsolódnak. 
Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak 
feldolgozása során. 
Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai 
között, és legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, 
épületeket felismerni. 
Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség 
azonosítására, a szereplők csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, 
illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a híres 
történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, 
cselekedeteket. 
Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott 
szövegekből, különböző médiumok anyagából. 
Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk 
rendezésére és értelmezésére, vizuális vázlatok készítésére. 
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és 
múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 
Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával 
szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 
Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon 
ez alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő 
esemény időpontját. 
Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen 
képes helyeket megkeresni, megmutatni térképen, néhány kiemelt 
jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint távolságot 
becsülni és számítani történelmi térképen. 
Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások 
véleményének figyelembe vételére. 

 


