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A MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE
MÁS TANTÁRGYAK KERETEI KÖZÖTT
A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alapján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlôdésére és fejleszthetôségére vonatkozó szakirodalmi források, kutatási elôzmények (elsôsorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakítanunk.
Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. számlálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínûségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás;
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvetô stratégiája is (tartalmas direkt fejlesztés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhetô
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében
kritériumorientált fejlesztést célszerû alkalmazni.
A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stratégiájának, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint várhatóan
valóban fejleszthetô matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek rendszerének
összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok kijelölése. Ezt
követôen természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes fejlesztését legjobban segítô tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai kompetencia
fontos részét képezô motivációs tényezôk fejlesztésének kidolgozása is.

1. A más tantárgyak keretei között történô fejlesztés
stratégiája és módszerei
A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstratégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával,
azok kismértékû átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerûbb.
A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztéssel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlôdése, ha a fejlesztést megfelelô gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelô iskoláztatási szakaszban végezzük.
Jelentôs fejlesztô hatás csak attól a programtól remélhetô, amelyben a fejlesztés hosszabb idôszakon át,
lehetôleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínûségét növeli, ha ugyanazoknak a készségeknek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.
A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között
számos alapvetô fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorientált fejlesztés látszik célszerûnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a
készség, képesség elérendô, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytatjuk, amíg ezt a szintet el nem éri vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés elôfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendô készség, képesség fejlôdési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsôsorban az optimális fejlettség
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérôeszközökre is, amelyekkel
a készség, képesség fejôdése nyomon követhetô, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók.
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak,
néhány komponens fejlôdésének feltérképezése, illetve a megfelelô mérôeszközök kifejlesztése további
kutatásokat igényelne.
Mindezekbôl következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésére elsôsorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb
idôn, lehetôleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidolgozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a
kritériumorientált fejlesztést segítô eszközök.
Végül a fejlesztés számára legkedvezôbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szempont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetôségi esélyei nem minden iskoláztatási periódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggôen kell kialakítani. A legtöbb készség,
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi
szintet, és az is elôfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása elôtt megfelelô szintet
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és
lényegesen gyorsabban fejlôdôk fejlesztési igényeire is.

2. A
 fejlesztésre javasolt kompetenciakomponensek
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint
Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplô
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tûnik
a legcélszerûbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelô gyakoriságú, következetes fejlesztés, lehetôleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy az
egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál lényegesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelôen (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban (L)
fejlôdôk fejlesztésére gondolnunk.
A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztô,
illetve szakmódszertani szakértôk bevonásával lehet véglegesíteni.
1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

Kompetenciakomponens

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

Számlálás

Á, L

L

–

Számolás

Á, L

L

–

Mennyiségi következtetés

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Becslés, mérés

Á, L

L

–

Mértékegységváltás

Á, L

L

–

Szövegesfeladat-megoldás

Á, L

L

–

G

G, Á

G, Á, L

Rendszerezés

G, Á

G, Á, L

Á, L

Kombinativitás

G, Á

G, Á, L

Á, L

Deduktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Induktív következtetés

G, Á

G, Á, L

G, Á, L

Valószínûségi következtetés

Problémamegoldás
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülô programokban kiemelten kezelendô komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következtetés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erôsen matematikaspecifikusak.
Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfeladatai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a feladatoknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelmûen a matematikát idézi a pedagógusok és
a tanulók számára egyaránt.
Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti,
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tantárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szûk keretek között
mozoghat, és fôleg az elsô iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követôen esetleg a lényegesen
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítô, fejlesztô feladatok.
Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínûségi következtetés vagy a problémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzôbb, de ezek
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentôsen gazdagíthatják
a tananyagfeldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzôje, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehetôségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bôvülnek, a lényegesen gyorsabban
haladók mellett az átlagos fejlôdésû, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk
ilyen jellegû feladatokat.
Végül a kiemelten kezelendô komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás,
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz,
amelyek nemcsak a különbözô tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzôje. Ezért ezeknek a komponenseknek a fejlesztése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztô feladatok beillesztésének, illetve a
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).
A számos, jól dokumentált kísérleti elôzmény és eredmény azonban lehetôvé teszi, hogy ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztô
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsôsorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induktív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következô pontban részletesebben
is bemutatjuk.

3. A
 rendszerzô és kombinatív képesség, a deduktív
és induktív gondolkodás fejlesztendô részképességei
Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás
fejlôdésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvû publikáció ismert. A következôkben a
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, részképesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.
A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevôit a 2. táblázat foglalja össze. A táblázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos terminológiát követve a rendszerezô képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás címszavak alatt soroltuk fel. Az elôzô táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek,
képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességû tanulók számára
javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az átlagosnál lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy képességterületen belül
sokféle változat elôfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a
tanulók képességszintje, fejlôdési üteme szerint is eltérhetnek.
A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértôk bevo
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.
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2. táblázat: A rendszerezô és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendô
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens
Rendszerezô képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképzõ osztályozás
Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése
Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés
Elôrelépô következtetés
Visszalépô következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok
Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

1–4. évfolyam

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

G, Á
G
G, Á, L
G, Á, L
G

G, Á, L
G, Á
Á, L
Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
L
L
G, Á, L

Á, L
G, Á
G, Á
G
G, Á

L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á
G, Á, L

–
Á, L
Á, L
G, Á, L
Á, L

Á, L
G, Á
–
Á, L
G, Á
G, Á
G, Á
–

L
G, Á, L
G, Á
L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á, L
G, Á

–
Á, L
G, Á, L
–
Á, L
Á, L
Á, L
G, Á, L

G, Á
G
G, Á
G

G, Á, L
G, Á
G, Á, L
G, Á

Á, L
G, Á, L
Á, L
G, Á, L

A rendszerezô képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcsolatos mûveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a mûveleteknek
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülô gondolkodási sémák különbözô
tartalmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, besorolás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban mûködtethetô, például dolgok
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történô pontos meghatározását kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történô
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idôsor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.
A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai mûveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem a megfelelô gondolkodási mûveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalmazását.
A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését, a variálás
adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a kombinálás pedig
adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok kiválasztását jelenti. Az
összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehetséges elemszámú részhalmazt
ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz elemeibôl kell rendezett elempárokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek.
Az elsô csoportba a kétváltozós mûveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a
„vagy..., vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával képezhetô összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések
csoportja, ezek közül az elôrelépô és a visszalépô következtetés egyaránt a feltételképzés mûveletét
használja, de az elsô az elôtag megerôsítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már két feltételes állításra épül, ahol az elsô állítás utótagja és a második állítás elôtagja azonos. A
választó következtetésben a választás mûvelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell
a másik tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és
szinonimáikat kell alkalmazni.
Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás. A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés
és szabályalkotás mûveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó
kompetenciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli,
lényegében „kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert mûvelet alkalmazását
jelenti újabb konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat
mûveleti szabályának felismerése és ennek alapján további elemek elôállítása szükséges.
A négy kompetenciakomponens rövid jellemezése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalmakon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztô programok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök,
a felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történô fejlesztés során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok,
relációk, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása
a matematikatanítás feladata.

4. A más tantárgyak keretei közötti fejlesztés tartalmi és
szervezési kérdései
A matematikai kompetencia fejlesztendô komponensei elvileg igen sokféle tartalommal mûködtethetôk, tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetôk. Az iskolai, tantárgyi keretek között
történô kompetenciafejlesztés lehetôségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérô,
tehát megfelelô gyakoriságú, következetes, lehetôleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordulnak
elô a képességfejlesztô feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai kompetencia néhány komponense (elsôsorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen az erôsebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes témakörei
alkalmasak ilyen jellegû fejlesztésre.
A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendô komponensei és a fejlesztésre alkalmas
tantárgyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1.
táblázatban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek
anyagába a korábbi képességfejlesztô kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínûséggel beilleszthetô a megfelelô mennyiségû és minôségû fejlesztô feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakomponenshez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetôségeket jelent.
A korábbiakban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több
tantárgyban is zajlik, ezért célszerû minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább kéthárom tantárgyban fejleszteni.
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3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens
Számlálás
Számolás
Mennyiségi következtetés
Valószínûségi
következtetés
Becslés, mérés
Mértékegységváltás
Szövegesfeladat-megoldás

1–4. évfolyam
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
ének-zene, technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret,
testnevelés
technika,
természetismeret

Problémamegoldás

technika,
természetismeret

Rendszerezés

magyar, technika,
természetismeret

Kombinativitás

magyar, technika,
természetismeret

Deduktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

Induktív következtetés

magyar, technika,
természetismeret

5–8. évfolyam

9–12. évfolyam

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem

–

–

–

–

–

–

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

biológia, fizika,
földrajz, kémia,
történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem
biológia, fizika,
földrajz, kémia,
magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak
készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthetô, hogy a táblázatban felsorolt tantárgyak nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak, különösen a
fizika, kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a képességfejlesztésnek. A korábbi képességfejlesztô kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a biológia, földrajz,
sôt a humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a képességfejlesztô feladatok beillesztésére.
A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témaköröket,
tartalmakat, amelyekhez a fejlesztô feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalmasak,
amelyek viszonylag nagyobb terjedelmûek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez készült
feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése nem lesz
erôltetett. Célszerû, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anyagában,
mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelô gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az egész
tanévet átfogva.
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A képességfejlesztô feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet
szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztô feladatok elvégzését úgy kell ütemeznünk, hogy az ezekkel történô foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe.
Még így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelô mennyiségû
idôt, ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.
A döntés nyilván nem könnyû, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus
készségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, elôre eltervezett ütemben történô feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott
fejlesztés szükséges.
Végül megtervezendôk és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumorientált fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges.
A tanári kézikönyv minden esetben elkészítendô, a pedagógusok ebbôl ismerhetik meg a fejlesztés
koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelô
eszközök mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói
épülnek, azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzetre nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként
is meglevô tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség
esetében jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik.
Végül a fejlôdési mutató a kritérium-orientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke,
ennek segítségével követhetô nyomon a fejlôdés menete és határozhatók meg a hátralevô fejlesztési
feladatok.
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módszertani gondolatok
Ez a feladatsor és útmutató a matematikai kompetencia fejlesztését segíti a történelem tantárgy ismeretanyagának felhasználásával. A történelmi szituációkba helyezett, gondolkodási képességeket fejlesztő, a gondolkodási műveleteket elmélyítő feladatok újszerűek tanítási gyakorlatunkban.
A feladatokkal fejleszthetjük tanulóink gondolkodási képességeit, másrészt pedig, a tananyaghoz
kapcsolódva, esetleg más megvilágításba helyezve, életszerű szituációkon keresztül mélyíthetjük el a tanulók történelmi ismereteit, készségeit. A feladatok elősegítik a tanulóink rendszerező és kombinatív képességeinek fejlődését,
a deduktív és induktív gondolkodási képességük elmélyülését.
A feladatok a gondolkodási képességek fejlesztésére készültek. Azaz nem új tartalmakat és ismeretelemeket szeretnénk megtanítani, hanem azokat a képességeket fejleszteni a történelem segítségével, amelyek hatással lehetnek a gondolkodási műveletek automatizálódására.
Az új érettségi koncepcióhoz kapcsolódva nemcsak a matematikai kompetenciák fejlődnek, mélyülnek el, hanem a tanulók térbeli és időbeli tájékozódási képessége, az ok-okozati viszonyok feltárása, a
szövegek, források értelmezése és azok felhasználásának képessége is bővül.
Az egyes fogalmak és megállapítások megfogalmazása néhány esetben eltér a történelem tantárgyban szokásostól. A képességfejlesztés megköveteli a pontos szóhasználatot, sajátos szófordulatokat,
amelyek esetleg a történelmi fogalomalkotásban, szóhasználatban szokatlannak tűnhetnek.
A feladatsorban az érettségi vizsga követelményei között szereplő öt alapkompetencia fejlesztésére is találhatók feladatok. Különösen hangsúlyos a források értelmezésének és felhasználásának
gyakoroltatása, hiszen a bevezető összefoglalók a feldolgozás szempontjából forrásnak tekinthetők.
A feladatokhoz mellékelt térképek, táblázatok, diagramok feldolgozása, értelmezése hasznos segítség
lehet a tanórai munka kiegészítéséhez is.

Javaslatok a feldolgozáshoz:
•	A feladatok között nem szerepelnek fiktív helyek, események és személyek. Arra törekedtünk,
hogy a feladatok konkrét történelmi eseményekhez kötődjenek, a megfogalmazott tételmondatok
autentikus forrásokból származzanak, hogy a matematikai képességek mellett a történelmi ismeretek is bővüljenek.
•	A munkafüzet képi anyaga, térképei nem csupán illusztrációk, hanem hasznosan alkalmazhatók
forráselemzésre, információk gyűjtésére, rendszerezésére is.
•	A különböző táblázatok, adatsorok lehetőséget adnak a kollégáknak arra, hogy a faladatokban nem
szereplő, de a forrásokból adódó más jellegű munkáltatásra is alkalmazzák azokat.
•	Az egyes egységek egy-egy tananyagra, vagy szűkebb témára összpontosulnak. Az egységek feldolgozásánál használják a tanulók a bevezető szövegeket
•	Az egyes modulok egységei és feladatai egy adott témakör tanításának folyamatába illesztve hasznosulnak a legjobban.
•	Egyes feladatok, különösen a forrásokra épülők előzetes tanári felkészítést, szövegelemzést igényelnek. Ezeket a forrásrészleteket előzetesen érdemes elolvastatni, szövegértési feladatokkal
megérteni a történelmi és logikai összefüggéseket, majd ezek után megoldani a hozzájuk tartozó
feladatokat. A deduktív gondolkodás fejlesztésében sok feltételképzés-jellegű feladat szerepel. A
megoldások között számos olyan is előfordul, amely a történelmi szituációban nem valós, ugyanakkor logikailag helyes megoldás. Ilyen esetekben mindig kiegészítő kérdésekkel kell a logikai és
a történelmi megoldásokat elkülöníteni.
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•	A feltételképzés feladatainak egy része implikációra épül. Az implikáció a „ha P akkor Q” szerkezettel képzett összetett kijelentés. A „ha P, akkor Q” szerkezet igazságtartalmát a következő
értéktáblázattal lehet meghatározni:
P

Q

PQ

i

i

i

i

h

h

h

i

i

h

h

i

A feltételképzés feladatainak másik része pedig ekvivalencia. Az ekvivalencia a „P akkor és
csak akkor Q” szerkezettel képzett összetett kijelentés. A két implikáció összekapcsolásával
azok mondanivalóját az akkor és csak akkor kijelentés felhasználásával egy mondatban fogalmaztunk meg. Az értéktáblázata a következő:
P

Q

P
Q

i

i

i

i

h

h

h

i

h

h

h

i

•	A képességfejlesztő feladatsor megoldását nem egy tanórára szánjuk, hanem ötször nyolc– tíz perces időtartamot javaslunk egy-egy egység feldolgozására. A megoldott feladatokat mindig kövesse
értékelés, megbeszélés, magyarázat. Ugyanakkor a feladatok nem arra készültek, hogy tanulóinkat ezek alapján osztályozzuk, értékeljük.
•	A különböző témákhoz kapcsolódó egységeket óra eleji feladatként is beiktathatjuk, ezzel átismételjük az előző óra anyagát és így kiválóan ráhangolódnak, motiválódnak diákjaink az adott órára
is.
•	A feladatok az óra végén is beiktathatók, és akkor az adott leckéhez kapcsolódóan összefoglalóelmélyítő gyakorlásként funkcionálnak. A feladatsorok alkalmasak a differenciált foglalkoztatásra,
a bonyolultabb logikai műveleteket a gyorsabb haladásra képes tanulókkal, az egyszerűbb feladatokat pedig mindenkivel meg lehet oldani.
•	Az egyes modulok és egységek több feladatot tartalmaznak, mint amit egy alkalommal el lehet
végezni. Javasoljuk a kollégáknak, hogy az osztály felkészültségéhez, a tanulók képességéhez mérten válasszanak a feladatok közül.
•	A tanári példány tartalmazza a megoldott tanulói feladatokat. A kombinatív feladatoknál a tanári
példányban csak annyi cella van, ahány lehetséges megoldás. A tanulói változatban mindig több
cella van, mint a lehetőségek száma.
Eredményes munkát kívánnak a szerzők!

1. MODUL

a felvilágosodás
százada
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

Felosztás

+
+

Sorképzés, sorképző osztályozás
Hierarchikus osztályozás

+
+

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás

+

Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás

+

Választás
Feltételképzés

+
+

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés

+

Kvantorok

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
+

+

+

+
+
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1. E
 GYSÉG
A felvilágosodás
A felvilágosodás a józan ész és az emberi értelem fontosságát hirdető eszmerendszer, amely a
17–18. században jött létre Európában. A felvilágosodás egyszerre tette népszerűvé az empirizmust,
a tapasztaláson alapuló ismeretszerzési eljárást és a racionalizmust, az ésszerűséget. Kialakult a felvilágosodás két stílusirányzata: az egyik a szentimentalizmus (az érzékenység kultusza), ami az érzelmek jogát hirdeti, a másik a klasszicizmus, ami az antik művészetet tekintette mintának.
A felvilágosodás a tőkés fejlődésben élen járó Angliában született. Az angol felvilágosodás legnagyobb alakja John Locke volt. A felvilágosodás eszmeköre Franciaországban teljesedett ki. Montesquieu A törvények szelleméről című munkájában kifejti a hatalommegosztás elméletét. A szintén
francia Voltaire szerint az emberi életet az ésszerűségnek, a rációnak kell kormányoznia. Rousseau
legfontosabb államelméleti munkája a Társadalmi szerződés. Államelméletének lényege a népfelség
elve, tehát mindenféle hatalmat csak a nép ruházhat át bizonyos személyekre, és ha a hatalommal
felruházott személyek ezzel visszaélnének, a népnek jogában áll a szerződést felbontani. Ezért ő már a
köztársaságot tartotta a legtökéletesebb államformának. Rousseau a társadalmi szerződés elméletével
és a köztársasági államforma hirdetésével a francia forradalom szellemi atyja lett.
A francia gondolkodók rögzíteni akarták a kor minden ismeretanyagát, és az enciklopédisták
elkészítették a 33 kötetes Enciklopédiát. Az Enciklopédia kiemelkedő szerkesztője Diderot volt.
A felvilágosodás filozófusai közül számosan a deizmusig jutottak el. A deista filozófusok Istent
hasznos feltevésként kezelik, aki megadta az első lökést a világnak, és az már a saját törvényei szerint
működik tovább. A szaktudományok, elsősorban a mechanika fejlődése a filozófusokat is inspirálta, és
népszerűvé vált a mechanikus materializmus, mely már az embert is egy tökéletesen működő gépezetként írta le. Közülük néhányan eljutottak az Isten létezésének egyértelmű elutasításához, az ateizmushoz is.
Közép-Kelet-Európa több uralkodója rokonszenvezett az új eszmékkel, és kormányzati módszereikben igyekeztek azokat megvalósítani. A felvilágosult abszolutizmus olyan, a 18. század második
felében létrehozott kormányzati forma, amelyben uralkodói reformokkal próbálták meg az adott térséget modernizálni. Ugyanakkor az uralkodó hatalma a reformok során érintetlen maradt, továbbra is
rendeleti úton kormányzott, a rendeket háttérbe szorította. Alapvetően változott az uralkodói felfogás
az uralkodó szerepéről. A korábbi felfogás szerinti, Isten kegyelméből kormányozó ideált felváltotta a
tevékeny, szolgáló uralkodói eszmény. Nem véletlen II. József önmeghatározása sem, aki az állam első
szolgájának tartotta önmagát.

A francia Enciklopédia 1751-es kiadásának címlapja
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1. FELADAT
rendszerező képesség – hierarchikus osztályozás
A szöveg alapján pótold az ábra hiányzó elemeit!

felvilágosodás

angol felvilágosodás

Locke

francia felvilágosodás

Montesquieu

Voltaire

Rousseau

Diderot

2. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Tanulmányozd a nagybetűs mondatot!
A FELVILÁGOSODÁS GONDOLKODÓI AZ EMBEREK SZABADSÁGÁT ÉS EGYENLŐSÉGÉT HIRDETTÉK.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek a nagybetűs állítás alapján előfordulhattak,
és húzd át azokét, amelyek nem!
Tehát volt olyan felvilágosult gondolkodó, aki
A)

az emberek szabadságát hirdette, az egyenlőségét nem.

B)

az emberek szabadságát nem hirdette, de az egyenlőségét igen.

C)

az emberek szabadságát nem hirdette, az egyenlőségét sem.

D)

az emberek szabadságát és egyenlőségét hirdette.

3. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – LÁNCKÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett gondolatot!
A felvilágosult abszolutizmus uralkodói merkantilista gazdaságpolitikát folytattak. A merkantilista
gazdaságpolitika követői fontosnak tartották a hazai ipar fejlesztését. Tehát a felvilágosult abszolutista
uralkodók fontosnak tartották a hazai ipar fejlesztését.

20
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4. Feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg az alábbi kifejezések felhasználásával, mi a merkantilizmus! Használd fel az összes
megadott kifejezést, kötőszavakat pótolhatsz!
cél

gazdaságpolitikai
irányzat

nemesfém
benntartása

hazai ipar
támogatása

állami
szubvenciók

manufaktúrák
alapítása

protekcionista
vámpolitika

ország

A merkantilizmus olyan gazdaságpolitikai irányzat, melynek célja a nemesfém benntartása az országban, a hazai ipar
támogatása állami szubvenciókkal, manufaktúrák alapításával és protekcionista vámpolitikával.

5. 	feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó elemét!

::

Montesquieu

=

népfelség

::

Rousseau

empirizmus

::

tapasztaláson
alapuló
ismeretszerzés

=

szentimentalizmus

::

érzelmek joga

Montesquieu

::

A törvények
szelleméről

=

Rousseau

::

Társadalmi
szerződés

deizmus

::

Isten hasznos
feltevés

=

ateizmus

::

Isten létének
elvetése

hatalommegosztás
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6. 	feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Tanulmányozd az ismertetőt! A nagybetűs mondat alapján oldd meg a feladatot!
Montesquieu szerint az állam funkcióit a törvényhozás (az országgyűlés,
parlament), a végrehajtás (kormány) és az igazságszolgáltatás (bíróságok)
szerint kell meghatározni.
AZ EGYÉN SZABADSÁGA AKKOR ÉS CSAK AKKOR BIZTOSÍTOTT, HA
EZEKET A FUNKCIÓKAT GYAKORLÓ HATALMI ÁGAK FÜGGETLENEK
EGYMÁSTÓL.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek
előfordulhatnak, és húzd át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

Charles Montesquieu

A)

Az egyén szabadsága biztosított, a hatalmi ágak függetlenek egymástól.

B)

Az egyén szabadsága biztosított, a hatalmi ágak nem függetlenek egymástól.

C)

Az egyén szabadsága nem biztosított, a hatalmi ágak függetlenek egymástól.

D)

Az egyén szabadsága nem biztosított, a hatalmi ágak nem függetlenek egymástól.

7. 	feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Értelmezd a mondatot!
A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS URALKODÓI REFORMOKKAL AKARTÁK FELZÁRKÓZTATNI ORSZÁGUKAT NYUGAT-EURÓPÁHOZ.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs kijelentésből! Húzd át azokét, amelyek nem következnek!
A) 	Minden felvilágosult abszolutista uralkodó reformokkal akarta felzárkóztatni országát NyugatEurópához.
B) 	Volt olyan felvilágosult abszolutista uralkodó, aki reformokkal akarta felzárkóztatni országát
Nyugat-Európához.
C)	Egyetlen felvilágosult abszolutista uralkodó sem reformokkal akarta felzárkóztatni országát
Nyugat-Európához.
D)	Volt olyan felvilágosult abszolutista uralkodó, aki nem reformokkal akarta felzárkóztatni országát Nyugat-Európához.
E)	Nincs olyan felvilágosult abszolutista uralkodó, aki reformokkal akarta felzárkóztatni országát
Nyugat-Európához.
F) 	Nincs olyan felvilágosult abszolutista uralkodó, aki nem reformokkal akarta felzárkóztatni országát Nyugat-Európához.
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2. E
 GYSÉG
észak-amerika
Észak-Amerikában 1607 és 1733 között 13 angol gyarmat sorakozott a keleti partsávon Kanadától
Floridáig. Ezek a gyarmatok eltérő földrajzi, gazdasági és társadalmi körülmények között éltek, sok
esetben eltérő gazdasági és kereskedelmi érdekeik is voltak.
A négy északi állam lakói, amelyek New Englandet alkották – Connecticut, Rhode Island, New
Hampshire és Massachusetts lakói kicsiny gazdálkodó közösségeket hoztak létre, fakitermeléssel,
hajóépítéssel és kereskedéssel foglalkoztak. Az Angliából vallásuk miatt elüldözött puritánok telepedtek le itt, és sok esetben a gyarmatokon is jellemző volt a vallási türelmetlenség.
A középső területek lakói, New York, Pennsylvania, Delaware és New Jersey mezőgazdasággal
foglalkoztak, gabonát termesztettek, állatokat tenyésztettek, de a 18. században már ipari tevékenységet is végeztek. Rendkívüli etnikai tarkaság és vallási türelem jellemezte lakóikat. Egy utazó Pennsylvaniában húszféle vallási közösséget talált. Kávéházak, könyvkiadók, iskolák sokasága jellemezte
ezeket az államokat.
A déli területek anglikán vallású államai, Észak- és Dél-Carolina, Maryland, Virginia (amely az
angolok első észak-amerikai gyarmata volt, és amelyet I. Erzsébetnek, a szűz királynőnek ajánlottak) és Georgia, ahol fekete rabszolgákat dolgoztatva ültetvényes gazdálkodást folytattak, és dohányt,
rizst, indigót és gyapotot termeltek. Ezeket a terményeket szinte kizárólag exportra szánták, elsősorban az angliai textilüzemek vásárolták fel az itt megtermelt árut. Csak a déli gyarmatokat jellemezték
éles társadalmi különbségek, itt jött létre egyfajta amerikai arisztokrácia. A déli államok lakóinak felét
a fekete rabszolgák tették ki.
Az amerikai gyarmatok lakossága az 1700-as években ugrásszerűen megnőtt. A gyarmati lakosság
egy része fizetett a hajóskapitányoknak, akik áthajózták őket Amerikába. Ők az új földön azonnal
szabadon tevékenykedhettek. A gyarmatokra igyekvők jelentős része azonban nem tudott fizetni a
szállításáért. A hajóskapitányok őket sem hagyták az öreg kontinensen, hanem ingyen átszállították
az ígéret földjére, és ott a legtöbbet ígérő földbirtokosnak eladták utasaikat, akik „szerződéses szolgaként” 4-6 évig dolgoztak az útiköltségük fejében. A gyarmatok fehér lakóinak harmadik csoportját
deportált bűnözők alkották.

A 13 amerikai kolónia zászlaja
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1. FELADAT
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – FELOSZTÁS
A szöveg alapján töltsd ki a táblázatot!

Connecticut
Rhode Island
Északi államok

New Hampshire
Massachusetts
New York

Észak-amerikai
gyarmatok

Pennsylvania
Középső területek
Delaware
New Jersey
Észak-Carolina
Dél-Carolina
Déli területek

Maryland
Virginia
Georgia
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2. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó elemét!

északi államok

::

puritánok

=

déli államok

::

anglikánok

középső államok

::

gabonatermelés és
állattenyésztés

=

déli államok

::

ültetvényes
gazdálkodás

középső államok

::

sokszínű vallási
élet

=

északi államok

::

vallási
türelmetlenség

3. 	feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Tanulmányozd a nagybetűs mondatot!
VALAKI AKKOR ÉS CSAK AKKOR LETT SZERZŐDÉSES SZOLGA AMERIKÁBAN, HA NEM
TUDTA KIFIZETNI AZ ÚTIKÖLTSÉGÉT A
HAJÓSKAPITÁNYNAK, ÉS A KAPITÁNY
ELADTA ŐT MEGHATÁROZOTT IDŐRE
EGY FÖLDBIRTOKOSNAK.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be
azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek a
nagybetűs állítás alapján előfordulhatnak,
és húzd át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!
Lehetett olyan személy,
A)

aki ki tudta fizetni az útiköltséget, a kapitány nem adta el, szerződéses szolga lett.

B)

aki ki tudta fizetni az útiköltségét, a kapitány eladta, szerződéses szolga lett.

C)

aki nem tudta kifizetni az útiköltségét, a kapitány nem adta el, szerződéses szolga lett.

D)

aki nem tudta kifizetni útiköltségét, a kapitány eladta, szerződéses szolga lett.

E)

aki ki tudta fizetni útiköltségét, a kapitány nem adta el, nem lett szerződéses szolga.

F)

aki ki tudta fizetni útiköltségét, a kapitány eladta, nem lett szerződéses szolga.

G)

aki nem tudta kifizetni útiköltségét, a kapitány nem adta el, nem lett szerződéses szolga.

H) aki nem tudta kifizetni útiköltségét, a kapitány eladta, nem lett szerződéses szolga.
Az F) és G) logikailag helyes, de tartalmilag nem.

tanári útmutató
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4. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS, VÁLASZTÁS
Tanulmányozd a forrást!

„Magától értetődőnek tartjuk azokat az igaz
ságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le
nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik
a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a
jog a Boldogságra való törekvésre. Ezeknek a
jogoknak a biztosítására az Emberek Kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes
hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor, bármely Kormányforma
alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a
nép Joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új Kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan
módon szervezve, amely jobban védi Biztonságát, és jobban elősegíti Boldogulását.”
Az Egyesült Államok függetlenségi
nyilatkozatából, 1776. július 4.

A felvilágosodás egyik gondolata a társadalmi szerződés volt, mely szerint az emberek a kormányzást
ráruházzák uralkodókra vagy testületekre. Az embereknek joguk van változtatni is a kormányformán.
AZ EMBEREK A KORMÁNYFORMÁT CSAK AKKOR VÁLTOZTATHATJÁK MEG, HA AZ NEM
A KORMÁNYZOTTAK TÖRVÉNYES BELEEGYEZÉSÉN NYUGSZIK, VAGY NEM ALKALMAS A
KORMÁNYZÁSRA.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!
A) 	Az emberek a kormányformát nem változtatják meg. A kormányforma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Alkalmas a kormányzásra.
B)	Az emberek a kormányformát nem változtatják meg. A kormányforma nem nyugszik a kormányzottak beleegyezésén. Alkalmas a kormányzásra.
C)	Az emberek a kormányformát nem változtatják meg. A kormányforma nem nyugszik a kormányzottak beleegyezésén. Nem alkalmas a kormányzásra.
D) 	Az emberek a kormányformát megváltoztatják. A kormányforma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. A kormányforma nem alkalmas a kormányzásra.
E) 	Az emberek a kormányformát megváltoztatják. A kormányforma nem nyugszik a kormányzottak beleegyezésén. A kormányforma alkalmas a kormányzásra.
F) 	Az emberek a kormányformát megváltoztatják. A kormányforma nem nyugszik a kormányzottak beleegyezésén. A kormányforma nem alkalmas a kormányzásra.
G)	Az emberek a kormányformát nem változtatják meg. A kormányforma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. A kormányforma nem alkalmas a kormányzásra.
H)	Az emberek a kormányformát megváltoztatják. A kormányforma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. A kormányforma alkalmas a kormányzásra.
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5. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK 
Tanulmányozd az alábbi szöveget! A nagybetűs mondat értelmezése után oldd meg a feladatot!
Az amerikai alkotmány az elnök kezébe tette le a végrehajtó hatalmat, akit négy évre az elnökválasztó
polgárok, az elektorok választanak. Az elnök az államfő, a hadsereg vezetője és a végrehajtó hatalom
feje. A törvényhozó szerv a kongresszus lett, amely a képviselőházból és a szenátusból áll. A képviselőházba az egyes tagállamok lélekszámuk arányában küldhetnek képviselőket, míg a szenátusba
minden állam két-két képviselőt delegálhat.
AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ELNÖKÉT AZ ÁLLAMOK LAKÓI KÖZVETETT MÓDON,
ELEKTOROK ÚTJÁN VÁLASZTJÁK.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Van olyan elnök, akit közvetett módon, elektorok útján választanak.

B)

Minden elnököt közvetett módon, elektorok útján választanak.

C)

Nincs olyan elnök, akit közvetett módon, elektorok útján választanak.

D)

Egyetlen elnököt se választanak közvetett módon, elektorok útján.

E)

Van olyan elnök, akit közvetlenül, nem elektorok útján választanak.

F)

Nincs olyan elnök, akit közvetlenül, nem elektorok útján választanak.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak, de nem következnek a nagybetűs mondatból!
Mondj olyan országot, ahol közvetlen elnökválasztás van! Pl. Franciaország
Mondj olyan államot még, ahol közvetett elnökválasztás van! Pl. Magyarország

George Washington
1787–1797 között az Amerikai
Egyesült Államok elnöke

tanári útmutató
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6. 	feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
A nagybetűs mondat értelmezése után oldd meg a feladatot!
Az Újvilág az amerikai kontinensre és az azt körülvevő szigetekre használt név. Amikor ez a kifejezés
1555-ben megszületett, Amerika még új volt az európai ember számára.
AZ AMERIKAI FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚ NEM CSUPÁN A GYARMATI SORBÓL EMELTE KI
AZ ÚJVILÁGOT, HANEM MEGINDÍTOTTA A POLGÁRI FEJLŐDÉS ÚTJÁN IS.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek az állításból! Húzd át azokét,
amelyek nem következnek!
A) 	Van olyan háború, amely nem csupán a gyarmati sorból emelte ki az Újvilágot, hanem megindította a polgári fejlődés útján is.
B)	Nincs olyan háború, amely kiemelte az Újvilágot a gyarmati sorból, és megindította a polgári
fejlődés útján.
C)	Minden háború kiemelte az Újvilágot a gyarmati sorból, és megindította a polgári fejlődés
útján.
D)	Egyetlen háború sincs, amely kiemelte az Újvilágot a gyarmati sorból, és nem indította meg a
polgári fejlődés útján.
E)	Van olyan háború, amely kiemelte az Újvilágot a gyarmati sorból, és nem indította meg a polgári
fejlődés útján.
F)	Nincs olyan háború, amely kiemelte az Újvilágot a gyarmati sorból, és nem indította meg a polgári fejlődés útján.
Húzd alá, ami igaz, de nem következik a nagybetűs állításból!
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3. E
 GYSÉG
A francia forradalom
Franciaországban az 1780-as évek elejétől pénzügyi válság bontakozott ki, melynek kiváltó okai
az állam túlköltekezése (túlzott bürokrácia, az amerikai függetlenségi háború támogatása stb.) és
a rosszul felépített adóztatási rendszer voltak. 1789-ben a feudális abszolutizmus ellentmondásainak a
kiéleződése forradalomhoz vezetett.
1789. május 5-ére XVI. Lajos francia király 175 év múltán újra összehívja a rendi gyűlést. A rendi
gyűlésben három rend képviselői foglaltak helyet. Röviddel ezután a király bezáratta az üléstermet,
és feloszlatta a rendi gyűlést. Június 17-én a harmadik rend képviselői elhatározták, hogy nemzetgyűléssé alakulnak át.
A forradalom győzelmét Párizsban 1789. július 14-én a Bastille-nak, a zsarnokság szimbólumának
elfoglalása jelentette. A forradalom vidéken is fellángolt. 1789. augusztus 4-én eltörölték a feudális
szolgáltatásokat, megszüntették a címeket és rangokat. Franciaország alkotmányos királysággá alakult, amelyet az 1791-es alkotmány szentesített. A királyság védelmében indított osztrák-porosz támadást követően a nemzetgyűlés átadta helyét a nemzeti konventnek, amely 1792. szeptember 21-én
kikiáltotta a köztársaságot. 1793-ban a radikális baloldal, a jakobinusok eltávolították a girondiakat,
a pénzemberekhez közel álló középpolgárokat, és kezdetét vette a jakobinus diktatúra. A jakobinusok terroron alapuló diktatúrája, miután a „forradalom felfalta gyermekeit”, 1794 nyarán elbukott.
1795–1799 a direktórium évei. A törvényeket a kétkamarás törvényhozó testület (az ötszázak tanácsa
és a vének tanácsa) hozta, a végrehajtó hatalom pedig a Direktórium lett, amely azonban egyre inkább
Bonaparte Napóleon irányítása alá került.
Napóleon 1799. brumaire 18-án államcsínyt hajtott végre, és mint első konzul magához ragadta a
kormányzást. Ezt az időszakot nevezzük a konzulátus éveinek a francia történelemben. 1804-ben,
szakítva a köztársasági hagyományokkal, Napóleon császárrá koronázta magát.

A Bastille elfoglalása
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1. FELADAT
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
A szöveg alapján állítsd időrendi sorba a francia törvényhozás testületeit!

rendi gyűlés

nemzetgyűlés

nemzeti konvent

kétkamarás testület

2. 	feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
A szöveg alapján írd az ábrába a megfelelő államformát!

államforma

monarchia

feudális abszolutizmus

alkotmányos királyság

császárság

köztársaság
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3. 	feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó elemét!

1789. május 5.

::

a rendi gyűlés
összehívása

=

1789. június 17.

::

nemzetgyűléssé
alakulás

jakobinusok

::

a radikális
baloldal

=

girondiak

::

középpolgárság

1789. július 14.

::

a Bastille
elfoglalása

=

1789. augusztus 4.

::

a feudális
előjogok eltörlése

1793–1794

::

a jakobinus
diktatúra

=

1795–1799

::

a direktórium évei

kétkamarás
testület

::

törvényhozás

=

direktórium

::

végrehajtás
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4. 	feladat
KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
Napóleon kihallgatásán megjelentek a Batáviai Köztársaság (B),
a Cisalpin (C), a Római (R) és a Helvét Köztársaság (H) követei.
Azonban a császár egy nap csak két követet tudott fogadni, egyet
délelőtt, egyet délután.

Kik és milyen sorrendben mehettek be az uralkodóhoz?
B

C

C

B

B

R

R

B

B

H

H

B

C

R

R

C

R

H

H

R

C

H

H

C

Az egyik nap a császár közölte, hogy hajlandó három követet is fogadni. Kikötötte, hogy az egyik a
Helvét Köztársaság követe. A helvét követ mindig elsőként ment be az uralkodóhoz. Hogyan alakulhatott a protokoll-sorrend?

H

B

C

H

C

B

H

C

R

H

R

C

H

B

R

H

R

B

32

MATEMATIKA „b” • történelem • 11. évfolyam

tanári útmutató

4. E
 GYSÉG
Az ipari forradalom
A 18. század közepén Anglia állt a gazdasági fejlődés élén. Először a mezőgazdaságban terjedt el a nyomásos gazdálkodás helyett a vetésforgó, majd a beruházásokat finanszírozó bankrendszer fejlődött ki. Itt
indult meg az ipari forradalom, amely az iparban lezajló ugrásszerű minőségi változást jelentett. A termelés eszközei a gőzzel hajtott gépek lettek, ezzel új üzemforma vált általánossá, a gyár. A közlekedés is
teljesen átalakult az új közlekedési eszközöknek, a gőzmozdonynak és a gőzhajónak köszönhetően.
Az ipari forradalom a könnyűiparból indult ki, az első technikai újítások a textiliparban jelentek meg.
1767-ben James Watt szabadalmaztatta gőzgépét, amely már gépek meghajtására is alkalmas volt. A technikai fejlődés a nehéziparban folytatódott, a vaskohászat, a közlekedés és gépgyártás területén.
Az ipari forradalomnak nem csak a technikai, hanem társadalmi következményei is számottevőek.
Az emberek a városokba áramlanak, ennek következtében nő az urbanizáció. Az élet- és táplálkozási
viszonyok javulása következtében gyarapszik a népesség, demográfiai robbanás következik be. Átalakul
a társadalmi struktúra, új társadalmi osztályok jönnek létre: a gyárakat alapító tőkések és a gyárakban
bérmunkásként dolgozó munkások.

tanári útmutató
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1. FELADAT
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – definiálás
A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az ipari forradalom! Kötőszavakat pótolhatsz, a szavakat képezheted!
gazdaság

minőségi változás

ipar

társadalom

közegészségügy

18–19. század
fordulója

jelentős változás

kultúra

Az ipari forradalom olyan, a 18–19. század fordulóján az iparban végbement minőségi változás, amely
jelentős változásokat eredményezett a gazdaságban, a társadalomban, a kultúrában és a közegészségügyben.

2. 	feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A 17–18. században az emberek még nem sokat törődtek a dohány
egészségkárosító hatásával. A dohányt háromféleképpen élvezték.
Bagózhattak (rághatták), tubákolhattak (a száraz, apróra őrölt port
felszippanthatták) vagy füstölhettek (pipázhattak, szivarozhattak).
A cigaretta, ami a szivar kicsiny formája, a 18. század elején született, és ezzel győzött a füstölés.
AKI DOHÁNYZOTT, AZ VAGY CSAK BAGÓZOTT, VAGY CSAK
TUBÁKOLT, VAGY CSAK FÜSTÖLT.
Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak az állításoknak a
betűjelét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés igaz! Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés nem igaz!

A dohányos ember …
A)

bagózott, de nem tubákolt és nem füstölt.

B)

bagózott, tubákolt és füstölt.

C)

füstölt, de nem bagózott és nem tubákolt.

D)

füstölt és bagózott, de nem tubákolt.

E)

füstölt és tubákolt, de nem bagózott.

F)

bagózott és tubákolt, de nem füstölt.

G)

tubákolt, de nem bagózott és nem füstölt.

H) se nem bagózott, sem nem tubákolt és sem nem füstölt.
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3. 	feladat
KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Az ipari forradalom korában négy városfejlesztő tényező játszott fontos szerepet: a kőszénbányászat (K), a vaskohászat
(V), a szárazföldi (SZ) és a tengeri (T) közlekedés.
Egy város fejlődését egy vagy több tényező segíthette. Milyen
esetek fordulhattak elő?

K, V, SZ, T

K, V, SZ

K, V, T

V, SZ, T

SZ, T, K

K, V

K, SZ

K, T

V, SZ

V, T

SZ, T

T

K

V

SZ

4. 	feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
A 19. században a városok fejlődését vagy nyersanyaglelőhelyek, vagy közlekedési lehetőségek határozták meg. Southampton közelében nem voltak nyersanyaglelőhelyek, tehát fejlődését a közlekedési
lehetőségek határozták meg.
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5. egység
A 18. század háborúi
A század nagy háborúinak egyik kiváltó oka a területszerzés igénye volt. E cél elérése érdekében
hatalmas hadseregek szerveződtek. Az uralkodó dinasztiák katonai erőiket felvonultatva akartak
mind nagyobb befolyásra szert tenni a világban.
A 18. század a háborúk klasszikus időszaka volt. A 17. század végén kialakult európai egyensúlyt
a spanyol örökösödési háború (1701–1714) felbomlással fenyegette. XIV. Lajos egyesíteni kívánta Spanyolországot Franciaországgal, azonban ez elfogadhatatlan volt Anglia és Hollandia számára. A franciák ellenfeleihez csatlakozott Portugália és Savoya is. Az 1713-ban megkötött utrechti béke véget
vetett a francia hegemóniának.
Párhuzamosan zajlott az északi háború (1700–1721). A háborút lezáró nystadti béke értelmében a
balti térség vezető hatalma Oroszország lett.
Szilézia birtoklásáért Ausztria és Poroszország között két háború is zajlik: az osztrák örökösödési
háború (1740–1748) és a hétéves háború (1756–1763), amelyeket az osztrákok elvesztenek, és Mária
Terézia elveszíti Sziléziát.
A 18. századi Európa „beteg embere” Lengyelország volt. 1772-ben Ausztria, Poroszország és
Oroszország felosztja Lengyelországot. Az első felosztást 1793-ban újabb követi, majd 1795-ben egy
időre letöröltek Európa térképéről egy nagy múltú államot.

Hadgyakorlat a bécsújhelyi katonai akadémián
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1. FELADAT
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Egy 30 ezer gyalogost és 10 ezer lovast számláló hadsereg napi
élelemszükséglete kb. 600 q kenyér, 180 q hús, 380 q zöld- vagy
150 q száraztakarmány volt. A szükséges takarmány lekaszálásához 7-8000 emberre is szükség volt. 4 nap alatt 12 napra süthettek
kenyeret, de ehhez 90 kemence megépítése és napi 1200 szekér fa
kellett.
(1q /mázsa/ = 100kg)
Folytasd a sorokat!
30000 – 10000 – 600 – 180; 60000 – 20000 – 1200 – 360 ;
4 – 12 – 90 – 1200; 8 – 24 – 90– 2400; 12 – 36 – 90 – 3600

2. 	feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
A Lengyelország területi felosztását ábrázoló grafikon tanulmányozása után állítsd növekvő sorrendbe
az országokat abból a szempontból, hogy mekkora területeket kebeleztek be!

1773-ban: Poroszország < Ausztria < Oroszország
1793-ban: Ausztria < Poroszország < Oroszország
1795-ben: Ausztria < Poroszország < Oroszország
Összesen: Ausztria < Poroszország < Oroszország

tanári útmutató
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3. 	feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
1756–1763 között a hétéves háborúban az osztrák–francia–orosz szövetség Poroszország szétzúzására
törekszik, Anglia és Franciaország között pedig gyarmati háború folyik, amelyben az angol törekvéseket Poroszország támogatja. Ausztria hagyományos ellenségével, Franciaországgal próbálta meg
visszaszerezni Sziléziát Poroszországtól.
Pótold az ábrában a megfelelő jeleket!

Anglia

Poroszország

Franciaország

Oroszország

Ausztria

4. 	feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó elemét!
spanyol
örökösödési
háború

utrechti béke

1740–1748

=

osztrák
örökösödési
háború

::

Mária Terézia

::

spanyol
örökösödési
háború

=

nystadti béke

::

északi háború

::

osztrák
örökösödési
háború

=

1756–1763

::

hétéves háború

::

XIV. Lajos

2. MODUL

magyarország
a 18. SZÁZADBAN
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás

+

+

Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+
+

+

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

+

Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás

+

Választás

+

Feltételképzés

+
+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés
Kvantorok

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás

+

Analógiák képzése

+

Sorozatok képzése

+

+
+
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1. egység
Magyarország népessége,
gazdasági élete a 18. században
A több évszázadon át tartó háborús időszak, az éhínségek, járványok a lakosság nagyarányú csökkenését eredményezték. A szatmári béke utáni időszakban megkezdődött az ország benépesítése.
Belső vándorlás indult meg az ország gyéren lakott területei felé. Így jöttek létre az Alföld szlovák
települései. A szervezett betelepítés az állam irányításával folyt. Katolikus németeket 1720-tól telepítettek be nagy számban. Sor került az országhatár átlépésével járó bevándorlásra is, így kerültek
Magyarországra a török elől menekülő szerbek. A 18. században a népszaporulat is emelkedett. A
lakosság száma megkétszereződött. Lényegesen megváltoztak az etnikai viszonyok, mivel a magyarság részaránya 50% alá csökkent.
A magyar gazdaságban a 18. század folyamán létrejöttek a továbblépés feltételei. A mezőgazdaság
volt a gazdaság meghatározó ága, de lényeges különbség volt a királyi Magyarország és az egykori
hódoltsági területek között. Nyugat-Magyarországon a fejlődés csúcspontját az istállózó állattartás és
a kapásnövények megjelenése jelentette. A volt hódoltsági területen a rideg állattartás és a hagyományos földművelés újbóli megjelenése jellemző.
Az iparban a céhes keretek meghatározóak, manufaktúra csak elvétve akad, leginkább a textiliparban. Jelentős volt a bányászat, nőtt a réz és a vas szerepe, megkezdődött a szénbányászat.
Magyarország helyzetét alapvetően meghatározta Mária Terézia merkantilista szellemben fogant,
1754-ben hozott vámrendelete. A kettős vámhatár védte a Habsburg Birodalom iparát, míg Bécs a
Magyarország és a lajtántúli területek közötti vámhatár meghagyásával érvényesítette gazdasági
érdekeit.
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1. FELADAT
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg a megadott szavak és kifejezések felhasználásával, mi a külkereskedelmi mérleg!
Kötőszavakat pótolhatsz, a szavakat képezheted!
kivitel

meghatározott időszak

behozatal

érték

mérlegszerű

lebonyolított

szembeállít

mutató

A külkereskedelmi mérleg olyan mutató, amely meghatározott időszakban lebonyolított kivitel és
behozatal értékét mérlegszerűen szembeállítja.
A külkereskedelmi mérleg egyenlege aktív, ha több árut vittek ki, mint amennyit behoztak, fordított
esetben hiánnyal záruló, passzív.

2. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Tanulmányozd a táblázatot!
A szűkebb Magyarország külkereskedelmi mérlege a 18. század közepén %-ban
Év
Behozatal
Kivitel
1733
42
58
1735
40
60
1736
38
62
1737
41
59
1738
42
58
1739
54
46
1741
45
55
1743
45
55
1752
42
58
1767
46
54
a) Folytasd a számsort! Három elemet adj még meg!
–16 ; –20 ; –18 ; 8 ; –10 ; –10 ; –8
b) Fejezd be a „műveleteket”!
1733 – 1735 = –2
1735 – 1737 = 1
1737 – 1739 = 13
1739 – 1741 = –9
1767 – 1743 = –1
A sorozatok képzésének szabálya az a) feladatban, hogy a páratlan évszámokhoz tartozó behozatalból
kivonjuk a kivitelt, és a különbség lesz a megoldás. A b) rész megoldása, hogy az évszámokhoz tartozó
kiviteleket vonjuk ki egymásból, és a különbség adja a megoldást.
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3. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a forrást!
„Magyarország túlnyomólag osztrák tartományok által van körülvéve. Ez a körülmény a magyar
kereskedelem rendszeres megszorításának végrehajtását könnyűvé tette. A selyem-, bőr-, szőrmeáru
gyárak Ausztriában, a gyapjúgyárak Morvaországban, a lenárugyárak Sziléziában nagyobbára
felvirágzottak. Ezen tartományokban a gyárak megfelelő szükségletét képező nyersanyagok több
nyire kizárólag Magyarországból vitetnek ki, viszont a megfelelő gyártmányok onnan hozatnak
Magyarországba. Így a magyarok saját, de átalakított termékeit veszik meg, azok korábbi eladásánál
éppúgy károsodván, mint későbbi megvásárlásuk alkalmával.”
Berzeviczy Gergely: Magyarország kereskedelméről és iparáról (1797)
A kettős vámhatár következtében Magyarország a 18. században sajátos helyzetbe került.
A KÖRNYEZŐ TARTOMÁNYOK GYÁRAI MAGYAR NYERSANYAGOT DOLGOZTAK FEL.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Volt olyan környező tartomány, amelynek gyárai magyar nyersanyagot dolgoztak fel.

B)

Nem volt olyan környező tartomány, amelynek gyárai magyar nyersanyagot dolgoztak fel.

C)

Minden környező tartomány gyárai magyar nyersanyagot dolgoztak fel.

D)

Egyetlen környező tartomány gyárai sem dolgoztak fel magyar nyersanyagot.

E)

Volt olyan környező tartomány, amelynek gyárai nem magyar nyersanyagot dolgoztak fel.

F) 	Nem volt olyan környező tartomány, amelynek gyárai nem magyar terméket dolgoztak volna fel.

4. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
A bevezető elolvasása után pótold a párok hiányzó elemét!

belső vándorlás

::

szlovákok

=

szervezett
telepítés

::

katolikus
németek

NyugatMagyarország

::

istállózó
állattartás

=

volt hódoltsági
területek

::

rideg állattartás

háborús időszak

::

a lakosság
nagyarányú
csökkenése

=

szatmári béke
utáni időszak

::

a lakosság
számának megkétszereződése
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5. Feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
A diagram tanulmányozása után rendezd arányszámuk csökkenő sorrendjébe a magyarországi nemzetiségeket!

magyar
román
szlovák
német
horvát
szerb
rutén
egyéb
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2. egység
Magyarország a Habsburg Birodalomban
1711 után Magyarország a Habsburg Birodalom része lett, a magyar nemesség azonban rendi jogait
és önállóságát látszólag megőrizte.
Magyarországot az új hatalmi szervezet révén illesztették be a birodalomba. A magyar ügyek igazgatására a király irányította kormányszékeket hoztak létre: a Bécsben székelő Magyar Kancelláriát, a
Pozsonyban működő Magyar Kamarát és a belső igazgatásra a pozsonyi Helytartótanácsot. A Helytartótanács II. József uralkodása idején Budára költözött. A Helytartótanács irányította az 52 megyét és
a szabad királyi városokat. A törvényhozó hatalom az uralkodó által vezetett kétkamarás, az alsó- és
felsőtáblából álló rendi országgyűlés kezében volt. Az uralkodó kezében összpontosult az igazságszolgáltatás is. Legfelsőbb bírósággá a Királyi Kúria vált, amely két bírói testületet, Hétszemélyes
Táblát és a Királyi Táblát foglalta magába. A Hétszemélyes Tábla fellebbviteli bíróság volt, ahová a
Királyi Táblától kerültek az ügyek. A Királyi Tábla első fokon például hűtlenségi és ingatlanügyeket
tárgyalt, és a négy kerületi tábla fellebbviteli bírósága is volt. A három hatalmi ág, a törvényhozás,
a végrehajtás és az igazságszolgáltatás nem vált külön a Habsburg Birodalomban, így Magyarországon sem. Magyarország és Ausztria viszonyát az 1722–23-as országgyűlésen elfogadott Pragmatica
Sanctio szabályozta. Ez a törvény a nőági örökösödés elfogadása mellett rendelkezik arról is, hogy
Magyarország és Ausztria együtt kormányzandó. Ez a törvény, kiegészülve az 1791. évi X. törvénnyel, 1918-ig meghatározta a magyar államiság fejlődését, a politikai élet kereteit.

A Pragmatica Sanctio első oldala
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1. FELADAT
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó elemét!

kancellária

::

Bécs

=

kamara

::

Pozsony

rendi gyűlés

::

törvényhozás

=

királyi tábla

::

igazságszolgáltatás

magyar ügyek
igazgatása

::

kormányszékek

=

törvényhozás

::

kétkamarás rendi
országgyűlés

Más helyes megoldás is elfogadható!

2. Feladat
KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A megyében élő nemesek negyedévente közgyűlést tartottak, amelyen a tisztviselők az összes hozzájuk érkezett iratról, elintézendő esetről beszámoltak. Megyei követválasztó gyűléseken választották
meg az országgyűlés alsótáblájának követeit, s látták el őket részletes követutasításokkal. A követek
– megyénként ketten voltak – csak a követutasítás szerint szavazhattak egy kérdésről. Nógrád vármegye egyik országgyűlési követválasztásán három nemes pályázik, Bujáki (B), Patai (P) és Rédei (R)
uraságok. A megyegyűlésen szavaztak a követek személyéről, de voltak, akik nem tudtak dönteni,
vagy a kortespálinka, vagy a figyelmetlenség hatására rosszul töltötték ki a szavazólapot. Volt, aki
mindenkit felírt, és volt olyan nemes is, aki egyet se. Milyen nevek lehettek a szavazólapokon?

B, P, R

B, P

P, R

B, R

P

B

R

–

Melyek voltak az érvényes szavazólapok? Karikázd be azokat!
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3. Feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Töltsd ki a szöveg alapján az ábra hiányzó elemeit!

király

törvényhozó hatalom

magyar ügyek igazgatása
kormányszékek

igazságszolgáltatás
Királyi Kúria

rendi országgyűlés
Magyar Kamara
felsőtábla
alsótábla

hétszemélyes tábla

Magyar Kancellária
Helytartótanács

királyi tábla
52 vármegye
4 kerületi tábla

szabad királyi
városok

tanári útmutató

2. modul • MAGYARORSZÁG A 18. SZÁZADBAN

49

4. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Olvasd el a törvényt!

„… Magyarország… szabad és az egész törvényes kormányformájára nézve – ideértvén annak minden kormányszékét
– független ország… ennélfogva törvényesen megkoronázott
örökös királya, tehát őfelsége és utódai... által és saját törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok módjára
kormányzandó és igazgatandó…”
1791. évi X. törvény

II. Lipót portréja

A következő elemek felhasználásával fogalmazd meg a törvény mondanivalóját! A mondatot írd a
pontsorra!
Magyarország
magyar törvények
szerint

irányít

független és szabad
ország
Habsburg császár

MAGYARORSZÁG FÜGGETLEN ÉS SZABAD ORSZÁG, A HABSBURG CSÁSZÁR IRÁNYÍTJA A
MAGYAR TÖRVÉNYEK SZERINT.
Módszertani megjegyzés: a feladat megoldásához ezt a mondatot alkottassuk meg a tanulókkal, mert
csak ekkor kapjuk meg a helyes eredményt!
A kapott kijelentés alapján karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyekre igaz a törvény!
Húzd át azokét, amelyekre nem igaz!
A)	A szabad és független Magyarországot nem a Habsburg császár irányítja, és nem a magyar törvények szerint.
B)	A szabad és független Magyarországot nem a Habsburg császár irányítja a magyar törvények
szerint.
C)	A szabad és független Magyarországot a Habsburg császár irányítja, de nem a magyar törvények
szerint.
D) 	A szabad és független Magyarországot a Habsburg császár irányítja a magyar törvények szerint.
E)	A nem szabad és független Magyarországot a Habsburg császár irányítja a magyar törvények
szerint.
F)	A nem szabad és független Magyarországot nem Habsburg császár irányítja a magyar törvények
szerint.
G)	A nem szabad és független Magyarországot nem Habsburg császár irányítja, nem a magyar törvények szerint.
H)	A nem szabad és független Magyarországot a Habsburg császár irányítja, nem a magyar törvények szerint.
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3. egység
A jobbágyság helyzete a 18. századi
Magyarországon
A 18. század a paraszti terhek növekedését hozta Magyarországon. Az állami adók, a hadiadó, a háziadó, a katonaság ellátása (forspont – a katonaság továbbszállítása, kvártély – a katonák beszállásolása
és a porció – az ellátás költségei) főként a század első felében növekedtek. A század második felében
a majorsági gazdálkodás kiterjedésével főként a földesúrnak teljesített robot növekedett. A paraszt a
föld minden terméséből kilencedet fizetett földesurának, és alkalmanként ajándékot vitt a földesúri
konyhára. Az egyháznak tizeddel tartozott a jobbágy.
A jobbágyság terheinek növekedése miatt parasztmegmozdulásra került sor 1735-ben Békésben,
1755-ben a Dráva–Száva közén. 1764-ben Madéfalván a közszékelyek megmozdulását a bécsi udvar
kegyetlenül leverte. 1765–66-ban a Dunántúlon a kiterjedő majorsági gazdálkodás okozta terhek
miatt jobbágymozgalom bontakozott ki. A dunántúli parasztmozgalmak alkalmat kínáltak Mária
Teréziának az Urbárium (úrbéri rendelet) kiadására, melyben országosan szabályozta a teljesítendő
jobbágyszolgáltatásokat. A rendelet a föld minőségétől függően megszabta a jobbágytelek nagyságát,
amely átlag 18 kataszteri hold szántóból, 7 holdnyi rétből és ¾ holdnyi belső telekből állt. Megszabta
a jobbágy termény-, pénz- és munkaszolgáltatásait is. A robot egész telkenként évi 52 nap igás vagy
104 nap kézi robot volt. A házas zsellér 18, a házatlan zsellér 12 nap kézi robottal tartozott. A rendelet
jelentősége, hogy a földesúr és a jobbágy viszonyában törvényes helyzetet teremtett, és 1848-ig egységessé tette a jobbágyterheket.
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1. FELADAT
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
Olvasd el a forrást!
„Általában a parasztok állapotát Magyarországon a következőkben lehet meghatározni.
Az egésztelkes jobbágynak van 24 hold szántóföldje, 12 kasza rétje és egy hold belsősége. A fél- és
negyedtelkes jobbágynak aránylag kevesebb. A zsellérnek csak belső telke van. A kurialista az úrral
kötött szerződés feltételeitől függ. Mindegyiknek van legelője, és ahol erdő létezik, ott mérsékelt
faizási joga is.
Italmérési joga van a jobbágynak a helyi viszonyok szerint hat, illetve három napon át. Az egésztelkes jobbágy tartozik urának 52 igás vagy 104 kézinapszámot szolgálni, 1 rénes forint [60 krajcár
értékű] házadót fizetni, egy hosszú fuvart teljesíteni, egy öl fát összeállítani, három napot vadászaton tölteni; két tyúkot, két kappant, 12 tojást, féloldal szalonnát, egy borjúnak harmincadrészét
átadni, a pálinkaégetésért 2 rénes forintot fizetni, és minden mezőgazdasági termékének kilenced
részét beszolgáltatni. Ha ura vagy úrnője házasságot köt, ő 38 krajcárt fizet; az úrnak váltságdíja (ha
elfogatnék), az országgyűlési követek napidíja már nem előre megállapított terhei. A zsellér pedig,
akinek a bensőségen kívül nincs egyebe, tizenkét napszámot szolgál és egy rénes forintot fizet.
Tartozik továbbá a paraszt a római katolikus papságnak a tizedet beszolgáltatni. Tartja a plébánost,
az egyházfit, a jegyzőt, a mezőbírót, a csőszöket és a falusi szolgákat. Csak az ő munkájával és
költségén építtetnek és tartatnak fenn közutak, ő állítja az újoncokat, ő viseli a hadiadó terhét és a
házipénztár minden kiadásait.”
Berzeviczy Gergely: A parasztok állapotáról Magyarországon
Töltsd ki az ábrát a szöveg és a forrás alapján!
A 18. századi
jobbágyság adói

államnak

földesúrnak

házi adó

kilenced

hadi adó

robot

katonaság ellátása

ajándék

kvártély

forspont

porció

egyháznak

tized
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2. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Az úrbérrendelet tanulmányozása után folytasd a sort! Hogyan adóztak, akiknek kisebb telkük volt,
mint egész?
„Minden egészhelyes jobbágy köteles lészen maga földesurának minden hétben egy napot szolgálni napkelettül napnyugodtig (abban számlálván munkára való elmenetelét és vissza jövetelét s
az etetésnek és itatásnak időit).”
1 – 52 – 104; ¾ – 39 – 78; ½ – 26 – 52; ¼ – 13 – 26
Fogalmazd meg, mi szerint robotoltak a jobbágyok! A jobbágytelek arányában szabták ki a robotot.
A jobbágytelkek általában 18 hold szántóból, 7 hold rétből és ¾ hold belső telekből álltak.
Folytasd a sort!
1 : 18 : 7 : ¾; ½ : 9 : 3½ : 3/8; ¼ : 4½ : 1¾ : ¼
Mi lett ennek a folyamatnak a társadalmi következménye? zselléresedés

3. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A királynői rendelet életbelépése után Magyarországon A JOBBÁGY VAGY 52 NAP IGÁS ROBOTTAL
TARTOZOTT, VAGY 104 NAP KÉZIVEL.
Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés igaz! Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés hamis!
A)

A jobbágy 52 nap igás robottal tartozott, de nem tartozott 104 napi kézi robottal.

B)

A jobbágy 52 nap igás és 104 nap kézi robottal tartozott is.

C)

A jobbágy 52 nap igás robottal tartozott, de csak 104 napi kézi robottal.

D)

A jobbágy nem tartozott sem 52 nap igás, sem 104 napi kézi robottal.

Fát szállító paraszt
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4. Feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Állítsd arányuk szerint csökkenő sorrendbe a magyar társadalom egyes csoportjait!

jobbágyok

nemesek

félkiváltságosok

városlakók
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5. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
Olvasd el a királynői rendeletet!
„… arra irányul állandóan a mi anyai fáradozásunk és királyi gondunk, hogy egyrészről a
földesurakat szabadon és sértetlenül megőrizzük igaz jogaikban, másrészről pedig minél jobban
gondoskodjunk a szegény adózó nép megmaradásáról és az egész országnak ezzel elválaszthatatlanul összekapcsolt javáról, következésképp az adózó népet megóvjuk a földesuraknak minden
igaztalan és törvénytelen elnyomásától.”
Úrbéri rendelet
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek megfelelnek a rendelet szövegének!
Húzd át azokét, amelyek nem felelnek meg!
A)

 rendelet a földesurakat védte jogaikban, az adózó nép helyzetét tovább rontotta, az ország javáA
ról gondoskodott.

B)

A rendelet a földesurakat is védte, de az adózó népet is védte, az ország javát szolgálta.

C)

A rendelet a földesurakat nem védte, csak az adózó népet, nem szolgálta az ország javát.

D)

A rendelet sem a földesurakat, sem az adózó népet nem védte, az ország javát nem szolgálta.

E)

A rendelet a földesurakat védte, az adózó népet is, az ország javát nem szolgálta.

F)

A rendelet nem védte a földesurakat, sem az adózó népet, de az ország javát szolgálta.

G)

A rendelet nem védte a földesurakat, de védte az adózó népet, az ország javát szolgálta.

H) A rendelet védte a földesurakat, az adózó népet nem védte, az ország javát nem szolgálta.

Mária Terézia, Lotharingiai Ferenc és a gyermek József főherceg
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4. egység
II. József, a felvilágosult abszolutizmus
hazai megvalósítója
A felvilágosult abszolutizmus jellegzetes képviselője II. József, a kalapos király. Uralkodása első éveiben rendeleteivel főleg az állam és az egyház kapcsolatát szabályozta. Egyházpolitikai reformjai
közül legnagyobb hatású a türelmi rendelet, melynek értelmében a protestánsok és a görögkeletiek
is szabadon gyakorolhatták vallásukat, hivatalt viselhettek. Feloszlatta azokat a szerzetesrendeket,
amelyek nem végeztek hasznos munkát (tanítást, betegápolást). A pápai bullák kihirdetését uralkodói
engedélyhez kötötte (Placetum regium). A cenzúrát kivette az egyház kezéből.
Az 1785-ös jobbágyrendelete értelmében eltörli a jobbágy elnevezést, biztosítja a jobbágy személyi
és költözési szabadságát, telkének használatában a földesúr nem zavarhatja. Védelmébe vette a jobbágyság telki állományát.
Összbirodalmi rendeletei egy egységes irányítású birodalom megteremtését célozták. 1784-ben
a német nyelvet tette hivatalossá a birodalmában, és így Magyarországon is. Csökkentette a megyék
jelentőségét. A teljes központosítás érdekében Magyarországot tíz kerületre osztotta, kísérletet tett a
nemesi kiváltságok szűkítésére.
A kül- és belpolitikai viszonyok azonban nem kedveztek a reformpolitikájának. Belső támogatói
nak szűk köre miatt reformjai ellenállást váltottak ki az országban. Nem sokkal halála előtt a nevezetes tollvonással három rendelet – a türelmi rendelet, az alsópapság anyagi helyzetét szabályozó
rendelet és jobbágyrendelet – kivételével az összeset visszavonta.

II. József portréja
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1. FELADAT
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – HIERARCHIKUS OSZTÁLYOZÁS
A bevezető elolvasása után pótold az ábra hiányzó elemeit!

türelmi
szerzetesrendek felosztása
egyházpolitika

Placetum regium
cenzúra elvétele
jobbágy név eltörlése

II. József rendeletei

jobbágysággal kapcsolatos

személyi és költözési
szabadság
telki állomány védelmezése
német nyelv bevezetése

összbirodalmi

10 kerületre felosztás
kiváltságok szűkítése

2. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
II. József nyelvrendeletével kötelezővé tette a német nyelvet a birodalom nem német tartományaiban.
A közhivatalnokok csak akkor tölthették be hivatalukat, ha megtanultak németül.
HA VALAKI KÖZHIVATALNOK VOLT, AKKOR AZ TUDOTT NÉMETÜL.
Karikázd be a kijelentésnek megfelelő állítások betűjelét! Húzd át, ami nem felel meg a kijelentésnek!
A)

Az alkalmazott személy közhivatalnok, és tud németül.

B)

Az alkalmazott személy közhivatalnok, és nem tud németül.

C)

Az alkalmazott személy nem közhivatalnok, tud németül.

D)

Az alkalmazott személy nem közhivatalnok, nem tud németül.
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3. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Olvasd el szöveget!
Egyes adatok szerint 1774-ben Magyarország lakóinak száma 6 648 000 fő volt. Erdélyben lakott
1 144 000 ember. Horvátországban és Szlavóniában, amelyek szintén a magyar korona részei
voltak, 647 000 lakos élt. A határőrvidékeken, ahol nem tartottak népszámlálást, a becslések szerint
1 034 000 fő lehetett.

A Magyar Királyság népei a 18. században

A Magyar Királyság lakossága a 18. század végén

Folytasd a sort!
Magyarország
Erdély
Horvátország és Szlavónia
határőrvidék
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4. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a megkezdett mondatot!
A közszolgák vagy katolikusok, vagy protestánsok, vagy görögkeletiek voltak. Az a közszolga, aki sem
katolikus, sem görögkeleti nem volt, az protestáns volt.

5. Feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Állítsd népességének csökkenő sorrendjébe a Magyar Királyság részeit!
Magyarország > Erdély > határőrvidékek > Horvátország
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5. egység
Magyarország a francia forradalom
és a napóleoni háborúk idején
A francia forradalom Magyarországon is visszhangra talált. Olvasókörök alakultak, megnőtt a francia
nyelv iránti érdeklődés. I. Ferenc abszolutizmusa azonban nem tette lehetővé a francia forradalom eszméit valló radikális réteg szabad szervezkedését. A titokban létrejövő csoportokat Martinovics Ignác
szervezte egységes mozgalommá. A magyar jakobinusok két lépcsőben szerették volna a független,
demokratikus köztársaság megvalósítását. Martinovics két társaságot alapított. A Reformátorok Társaságát – amelynek célja a jobbágyrendszer felszámolása úgy, hogy a nemeseket ne érje sérelem – az
ellenzéki nemesek számára hozta létre. A társaság élére Martinovics Sigray Jakab grófot nevezte ki.
A másik titkos társaságnak, a Szabadság és Egyenlőség Társaságának, a jakobinus értelmiségieknek a célkitűzése a nemesi kiváltságok megszüntetése volt. A társaság igazgatói Hajnóczy József,
Szentmarjay Ferenc és Laczkovics János voltak. A hatalom kegyetlenül fellépett a mozgalom tagjaival
szemben.
A napóleoni háborúk idején a magyar nemesség támogatta a Habsburg udvart. A háborús körülmények között meggazdagodott nemesség többsége a megnövekedett jövedelmeit azonban nem a
gazdaság korszerűsítésére fordította, hanem felélte azt. Az 1810-es évektől az udvar és a nemesség
közötti szövetség bomlásnak indult. A növekvő papírpénz-kibocsátás a pénz romlásához, elértéktelenedéséhez vezetett, s az udvar elhatározta a pénz leértékelését. A király feloszlatta az 1811–12-es
országgyűlést, s 1825-ig abszolutisztikus eszközökkel kormányzott.

A Martinovics-összeesküvés vádlottjainak kivégzése – vízfestmény, 1795
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1. Feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg az alábbi kifejezések felhasználásával, mi az infláció és mi a devalváció! Használd fel
az összes megadott kifejezést, kötőszavakat pótolhatsz!
pénzügyi folyamat

fölös mennyiségű pénz

árszínvonal-növekedés

pénz értékcsökkenése

eredményez

kibocsátás

Az infláció olyan pénzügyi folyamat, amely fölös mennyiségű pénz kibocsátása következtében a pénz
értékcsökkenését és árszínvonal-növekedést eredményez.
változás

adott pénzegység

aranytartalom

külföldi valutában
kifejezett érték

állami intézkedéssel
megvalósít

csökkentés

A devalváció olyan állami intézkedéssel megvalósított változás, amely következtében az adott pénz
egység aranytartalma vagy külföldi valutában kifejezett értéke csökken.

I. (II.) Ferenc dukátja (átm. 21 mm, 3,51 g, arany, 1794)
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2. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A francia forradalom hatására hazánkban is elterjedtek a jakobinus gondolatok.
EGY MAGYAR JAKOBINUS VAGY A REFORMÁTOROK TÁRSASÁGÁNAK, VAGY A SZABADSÁG
ÉS EGYENLŐSÉG TÁRSASÁGÁNAK TAGJA VOLT.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek lehettek! Húzd át azokat, amelyek nem fordulhattak elő!
Volt olyan jakobinus, aki
A)

tagja volt a Reformátorok Társaságának és a Szabadság és Egyenlőség Társaságának is.

B)

tagja volt a Reformátorok Társaságának, a Szabadság és Egyenlőség Társaságának nem.

C)

tagja volt a Szabadság és Egyenlőség Társaságának, a Reformátorok Társaságának nem.

D)	nem volt tagja sem a Reformátorok Társaságának, sem a Szabadság és Egyenlőség Társaságának.

3. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó elemét!

=

Szabadság és
Egyenlőség
Társasága

::

jakobinus
értelmiségiek

Szabadság és
Egyenlőség
Társasága

=

Sigray Jakab

::

Reformátorok
Társasága

Reformátorok
Társasága

=

nemesi
kiváltságok
megszüntetése

::

Szabadság és
Egyenlőség
Társasága

::

ellenzéki
nemesek

Hajnóczy József

::

jobbágyrendszer
felszámolása

::

Reformátorok
Társasága

Más megoldás is elfogadható!

62

MATEMATIKA „b” • történelem • 11. évfolyam

tanári útmutató

4. Feladat
KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Martinovics Ignác a jakobinus mozgalom szervezésekor a Szabadság és Egyenlőség Társaságának
igazgatóit, Laczkovics Jánost (L), Szentmarjay Ferencet (SZ) és Hajnóczy Józsefet (H) többször is felkereste, és tárgyalt velük.
Volt olyan nap, amikor Martinovics felkeresett mindenkit, de volt olyan is, amikor kevesebb találkozót
szervezett. Pihenőnapokat is beiktatott. Milyen találkozókat bonyolíthatott le?

H, SZ, L

H, SZ

H

H, L

SZ

L, SZ

L

3. MODUL
a reformkor
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

+

+

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

+

Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás
Választás
Feltételképzés

+
+

+

+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás

+

Analógiák képzése

+

Sorozatok képzése

+
+
+

+

+
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1. egység
A Reformkor
Az 1820-as években megélénkült közéletben eleinte ismét a rendi nacionalizmusnak jutott a főszerep.
Ugyanakkor egyre többen ismerték fel, hogy az ország gazdasági-társadalmi viszonyai, jogi és politikai rendszere korszerűtlen.
Az irodalmi reformkor kezdete 1825, ekkor tette meg Széchenyi István is javaslatát egy tudóstársaság létrehozására. A történelemben 1830-at tartják a kezdetnek, amikor megjelent Széchenyi
korszakalkotó műve, a Hitel. A reformkor az 1848-as forradalommal ért véget.
Magyarország nem volt független ország, így a társadalmi haladás és a nemzeti függetlenség kérdései összefonódtak, amit Kölcsey így fogalmazott meg: „Jelszavaink valának: haza és haladás.”
Magyarországon – erős polgárság híján – az ország polgári átalakítása a liberális elveket valló
középnemesség feladata lett. A középnemesség tekintélyes része felismerte, hogy saját helyzete és az
ország állapota összekapcsolódik. A program megvalósítását – a franciaországival ellentétben – nem
forradalommal, hanem reformokkal tartották lehetségesnek. Széchenyi a Stádiumban pontosan ki is
nyilvánítja gondolatát: „Én egy szelíd convulsio (fölfordulás) nélküli reformatiot akarok.”
A politikai küzdelmek a megyegyűléseken és az országgyűlésben zajlottak. E küzdelmek során
kialakult Magyarországon egy korszerű politikai élet, politikai kultúra, és Pest-Buda igazi fővárossá
vált, bár az országgyűlés még mindig Pozsonyban ülésezett.
Az első reformországgyűlés az 1832–36-os volt, hatására a reformeszmék egész Magyarországon
elterjedtek. Az 1839–40-es országgyűlésen törvény született az önkéntes örökváltságról, 1844-ben a
magyar nyelv hivatalos államnyelvvé vált. A nemzeti nyelv jogainak elfogadtatását a mozgalom vezetői összekapcsolták a nemzetiségek elmagyarosításának kísérletével. Az utolsó rendi országgyűlés
az 1847–48-as volt, ahol megvalósult a részleges közteherviselés, és eltörölték az ősiség törvényét is.
A reformokat a márciusi forradalom eredményeként megszülető áprilisi törvények teljesítették be.

A pozsonyi országgyűlés alsóháza a reformkorban – színezett rézmetszet
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1. FELADAT
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó elemét!

irodalmi
reformkor

::

1825

=

történelmi
reformkor

::

1830

Franciaország

::

forradalom

=

Magyarország

::

reform

2. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
„Ha pedig nemtelen is bírhat ingatlant, kell neki teljes személy- s vagyonbeli bátorság, azaz törvény
előtti egyformaság.”
Széchenyi István: Stádium

Széchenyi István a Stádium című munkájában azt gondolja, hogy A NEM NEMESEK
AKKOR ÉS CSAK AKKOR RENDELKEZHETTEK INGATLANNAL, HA TÖRVÉNY
ELŐTTI EGYENLŐSÉG VAN.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhattak, és húzd át azokét, amelyek nem fordulhattak elő!
A)

A nemtelen bírhat ingatlant, törvény előtti egyenlőség van.

B)

A nemtelen bírhat ingatlant, törvény előtti egyenlőség nincs.

C)

A nemtelen nem bírhat ingatlant, törvény előtti egyenlőség van.

D)

A nemtelen nem bírhat ingatlant, törvény előtti egyenlőség nincs.
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3. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Tanulmányozd a diagramot és a térképet!

A Magyar Királyság népei a 19. században

Magyarország nemzetiségei 1840 körül
Erdéllyel együtt, de Horvátország nélkül

A diagram és a térkép tanulmányozása után folytasd a sort!
46,1%

10,7%

5,5%

13,9%

18,8%

3,7%
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4. 	feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el a forrást!

„Mi pedig ezt mondjuk: ímé, mi megkínálunk titeket az
értelem, az igazságszolgáltatás, a törvényalkotás, a földbirtok szabadságával, megkínálunk titeket alkotmányos polgársággal, politikai nemzetiséggel, s mind azon javakkal,
melyekkel ez a haza polgárait elárasztja, s mindezekért nem
kívánunk egyebet, mint hogy a hazát, mely titeket ezennel
ünnepélyesen édes gyermekéül fogad, s a nemzetiséget,
mely titeket politikai nagykorúsággal megajándékoz, szeressétek, és velünk egyetemben oltalmazzátok.”
Kossuth a politikai nemzetről, 1840-es évek

August Prinzhoffer: Kossuth Lajos – litográfia

A liberális vezetőréteg elgondolása szerint, HA A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEKRE
KITERJESZTIK A JOGOKAT, AKKOR A NEMZETISÉGIEK LELKESEN FOGNAK CSATLAKOZNI A
MAGYAR ÁLLAMHOZ.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek esetén a fenti kijelentés
igaz, és húzd át azokét, amelyek esetén nem igaz!
A)

A nemzetiségekre kiterjesztik a jogokat, a nemzetiségek csatlakoznak a magyar államhoz.

B)

A nemzetiségekre kiterjesztik a jogokat, a nemzetiségek nem csatlakoznak a magyar államhoz.

C)

A nemzetiségekre nem terjesztik ki a jogokat, a nemzetiségek csatlakoznak a magyar államhoz.

D) 	A nemzetiségekre nem terjesztik ki a jogokat, a nemzetiségek nem csatlakoznak a magyar államhoz.
Melyik az a megoldás, amely megvalósult? D

70

MATEMATIKA „b” • történelem • 11. évfolyam

tanári útmutató

2. egység
Széchenyi István
Az arisztokrata Széchenyi István az első magyar reformprogram megfogalmazója. Az 1825–27-es
országgyűlésen egy évi jövedelmét ajánlotta egy tudóstársaság megalapítására. Reformeszméit az
1830-ban Pesten kiadott Hitel című munkájában foglalta össze. A Hitelben a problémákat gazdasági
oldalról közelítette meg: a hitel hiánya akadálya a nemesi birtokok modernizálásának. Az ősiség törvénye akadályozta a hitelfelvételt, a robot a hatékony gazdálkodást, a vámok a kereskedelem fejlődését. Széchenyi programjának megvalósítását saját osztályától, az arisztokráciától remélte. A Habsburgokhoz való viszonyunkat változatlan formában szerette volna megtartani. Az 1833-ban megjelent
Stádium 12 pontba foglalta össze Széchenyi gondolatait a rendi berendezkedés felszámolásáról. Széchenyi nem csak elméletben, de gyakorlatban is sokat tett Magyarország modernizálásáért. Pesten
lóversenyt és kaszinót szervezett a társasági élet fellendítésére, „elmesúrlódási alkalmat” és lehetőséget teremtve. A lóversenyzéshez kapcsolódóan lótenyésztésbe és lónemesítésbe kezdett. Szabályozta
a Dunát, meghonosította a balatoni gőzhajózást. Az 1840-es években megépült az első állandó híd, a
Lánchíd Pesten, ahol már megvalósult a közteherviselés, mert a nemeseknek is fizetni kellett az átkelésért kirótt hídpénzt.

Waldstein János karikatúrája Széchenyiről a Vaskapu-szabályozás idején
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1. FELADAT
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó elemét!

=

robot

::

hatékony
gazdálkodás
akadálya

Hitel

=

1833

::

Stádium

szabályozás

=

Balaton

::

gőzhajózás

::

hitelfelvétel
akadálya

1830

::

Duna

::

ősiség

2. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el!
HA NEM TÖRLIK EL AZ ŐSISÉG TÖRVÉNYÉT ÉS A HÁRAMLÁS JOGÁT, AKKOR A NEMES BIRTOKAIRA NEM KAP HITELT.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhattak, és húzd
át azokét, amelyek nem fordulhattak elő!
A)

Az ősiség törvényét nem törlik el. A háramlás jogát nem törlik el. A nemes kap hitelt.

B)

Az ősiség törvényét eltörlik. A háramlás jogát nem törlik el. A nemes kap hitelt.

C)

Az ősiség törvényét eltörlik. A háramlás jogát eltörlik. A nemes kap hitelt.

D)

Az ősiség törvényét nem törlik el. A háramlás jogát nem törlik el. A nemes nem kap hitelt.

E)

Az ősiség törvényét eltörlik. A háramlás jogát eltörlik. A nemes nem kap hitelt.

F)

Az ősiség törvényét nem törlik el. A háramlás jogát eltörlik. A nemes nem kap hitelt.

G)

Az ősiség törvényét nem törlik el. A háramlás jogát eltörlik. A nemes kap hitelt.

H) Az ősiség törvényét eltörlik. A háramlás jogát nem törlik el. A nemes nem kap hitelt.
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3. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Olvasd el a forrást, és tanulmányozd a nagybetűs mondatot!
„A mi hazánkban is legyen egy olyan megkülönböztettebb díszes hely, melyen főbb és előkelőbb
s jobb nevelésűek, eszes, értelmes férfiak a társasági rendek mindenik osztályából egymással vagy
barátságos beszélgetés végett találkoznak, vagy többféle politikai újságokat… s hasznos gazdasági,
tudományos, művészi hónapos írásokat olvashassanak, magokat pedig üres óráikban illendően
mulathassák… s többen s többen ide [Pestre] szokjanak.”
Széchenyi István
AZ ESZES ÉS ÉRTELMES FÉRFIAK A KASZINÓBAN BARÁTSÁGOSAN BESZÉLGETNEK VAGY
HASZNOS ÚJSÁGOKAT OLVASNAK, DE LEHET, HOGY MINDKETTŐT TESZIK.
Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés igaz! Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés nem igaz!
A)

A férfiak a kaszinóban beszélgetnek, és hasznos újságokat olvasnak.

B)

A férfiak a kaszinóban nem beszélgetnek, hanem hasznos újságokat olvasnak.

C)

A férfiak a kaszinóban beszélgetnek, és nem olvasnak hasznos újságokat.

D)

A férfiak a kaszinóban nem beszélgetnek, és nem olvasnak hasznos újságokat.
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4. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – SOROZATOK KÉPZÉSE
Olvasd el a szemelvényt!
„A robot vagy szakmány létele még nagyobb figyelmet érdemel és azon kárt, mely belőle háramlik,
éppen oly bajosan tagadhatni, mint azt, hogy 2x2=4. 60 ezer robot egy esztendőben szint azon
munkát viszi végbe, melyet 20 ezer napszámmal könnyen el lehetne végezni. És ki nem tapasztalta, ki robotban is, és béresek által, de kivált contractus (szerződés) szerint dolgozott, hogy azon
munkát, melyet egy egész helyes jobbágy rossz ekéjével, filigrán szekerével, gyenge marhájával 52
nap, vagy ügyetlen cselédje és gyenge korú gyermeki által 104 nap tud végezni, maga béreseivel,
jó szerszámokkal és erős marhával, vagy contractus szerint a mondott idő egy harmad része alatt
nem vihette végbe!”
(Széchenyi István: Hitel, 1830)
Folytasd a szöveg alapján a megkezdett számsort!
60 000 – 20 000; 120 000 – 40 000 ; 180 000 – 60 000
Miért hatékonyabb a robotnál a napszám?
A napszámban dolgozó paraszt érdekeltebb a termelésben, hiszen, ha
rossz munkát végez, előfordulhat, hogy nem fogadják fel újra.

Gróf Széchenyi István: Hitel, 1830
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3. egység
Kossuth Lajos
Ügyvéd, újságíró, politikus. Nemesi értelmiségi családból származott, jogi tanulmányai után Zemplénben vett részt a közéletben, tagja a zempléni liberálisokat szervező sátoraljaújhelyi kaszinónak.
Az 1832–1836-os országgyűlésen egy távollevő főrend követeként vesz részt, és szerkeszti kéziratos
Országgyűlési Tudósításait.
Míg Széchenyi István az 1830-as évek programját fogalmazta meg, addig Kossuth Lajos az 1840es évek programját adta. Kossuth politikai és társadalmi oldalról közelítette meg a problémákat. Kossuth a modern újságírás eszközeivel közvéleményt teremtett a liberális program megvalósításához.
Ebben hatékony fegyvere volt az 1841 januárjában indított napilap, a Pesti Hírlap. Kossuth politikai
programjának középpontjába az érdekegyesítés programját helyezte. Az érdekegyesítés megvalósítása csak akkor lehetséges, ha megvalósul a kötelező örökváltság, a népképviselet és a közteherviselés.
Programjának megvalósításához a köznemességre számított. Tisztában volt vele, hogy a nemzeti függetlenség nem valósítható meg gazdasági függetlenség nélkül. Ezért Kossuth a Habsburg Birodalmon
belül egy önálló magyar gazdaság megteremtéséért küzdött. Az önálló nemzeti ipar megteremtéséért
sokat tett: küzdött a védővámrendszerről szóló törvényjavaslat megszavazásáért, az önálló magyar
ipar megteremtéséért. Nemcsak az országgyűlésben harcolt, hanem kiváló szervezőként iparkiállítást
szervezett, és 1844-ben létrehozta a Védegyletet, hogy ezzel is támogassa a magyar ipart. Az Ellenzéki Párt 1847-es megalakulásában és programadásában már vezető szerepe volt.
1848 októberében Kossuth a Honvédelmi Bizottmány elnöke lesz, és miniszterelnöki jogokat gyakorol. 1849 tavaszán, a Függetlenségi Nyilatkozat kiadása után államfővé, kormányzóelnökké választják.
1867, a kiegyezés megkötése után, a dualista közjogi rendszer és a magyar liberális politika kérlelhetetlen kritikusaként, a nemzet élő lelkiismereteként emigrációban éli le hátralevő éveit.

Tyroler József: Kossuth Lajos Pestre érkezése 1848. április 14-én – rézmetszet
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1. FELADAT
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az érdekegyesítés! Kötőszavakat pótolhatsz, a szavakat képezheted!
jobbágyság

összefogás

polgári átalakulás

liberális

nemzeti függetlenség

nemesség

megvalósítás

politikai program

Az érdekegyesítés olyan liberális politikai program, amely a nemesség és a jobbágyság összefogásával
a polgári átalakulás és a nemzeti függetlenség megvalósításáért harcol.

2. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Olvasd el a forrást!
„Velök, sőt általok, ha nekik tetszik, nélkülök, sőt ellenök, ha kell.”
Kossuth az arisztokráciáról, Pesti Hírlap, 1841. február 17.
Tanulmányozd az alábbi kijelentést!
KOSSUTH A POLITIKAI PROGRAMJÁT VAGY AZ ARISZTOKRÁCIÁVAL EGYÜTT, VAGY NÉLKÜLE, DE LEHET, HOGY AZ ARISZTOKRÁCIÁVAL SZEMBEN VALÓSÍTJA MEG.
Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés igaz! Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés hamis!
A) 	Kossuth az arisztokráciával együtt valósítja meg politikai programját, nem nélkülük és nem velük
szemben.
B)	Kossuth nem is az arisztokráciával együtt valósítja meg politikai programját, nem is nélkülük és
nem is velük szemben.
C) 	Kossuth nem az arisztokráciával együtt valósítja meg politikai programját, nem nélkülük és velük
szemben.
D)	Kossuth az arisztokráciával együtt valósítja meg politikai programját, ráadásul nélkülük és velük
szemben.
E)	Kossuth az arisztokráciával együtt valósítja meg politikai programját, nem nélkülük és velük
szemben.
F)	Kossuth nem az arisztokráciával együtt valósítja meg politikai programját, nélkülük és velük
szemben.
G) 	Kossuth nem az arisztokráciával együtt valósítja meg politikai programját, nélkülük de nem
velük szemben.
H)	Kossuth az arisztokráciával együtt, ugyanakkor nélkülük és nem velük szemben valósítja meg
politikai programját.

76

MATEMATIKA „b” • történelem • 11. évfolyam

tanári útmutató

3. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Tanulmányozd a forrást!
„A politika vendéglőjében nem voltam szakács, aki főz, még kukta sem, csak amolyan pincérforma,
aki szétszolgálja, amit a szakácsok tálalnak. Egyszerű riporter voltam, semmi egyéb.”
Kossuth Lajos

Az Országgyűlési Tudósítások egy lapjának részlete

AZ ÚJSÁGÍRÓK NEM ALAKÍTJÁK A POLITIKÁT, HANEM TUDÓSÍTANAK A POLITIKAI ESEMÉNYEKRŐL.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Van olyan újságíró, aki nem alakítja a politikát, hanem tudósít az eseményekről.

B)

Egyetlen újságíró sincs, aki nem alakítja a politikát, és tudósít az eseményekről.

C)

Nincs olyan újságíró, aki nem alakítja a politikát, hanem tudósít az eseményekről.

D)

Van olyan újságíró, aki alakítja a politikát, és tudósít az eseményekről.

E)

Nincs olyan újságíró, aki alakítja a politikát, de tudósít az eseményekről.

F)

Minden újságíró tudósít az eseményekről, és nem alakítja a politikát.
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4. Feladat
KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
1847 tavaszán megalakult a liberális erőket tömörítő Ellenzéki Párt. A párt programja az Ellenzéki
Nyilatkozat, melyet 1847. június 6–7-én az ellenzéki nagygyűlés fogadott el. A nyilatkozat megjelenése előtt Teleki László (TL), Kossuth Lajos (KL) és Deák Ferenc (DF) arról tárgyaltak, kinek a nevével
hozzák nyilvánosságra a nyilatkozatot. Nem tudtak dönteni, hogy egyáltalán aláírják-e a nyilatkozatot, ha igen, akkor ki vagy kik írják azt alá.
Milyen aláírásokkal jelenhetett volna meg az Ellenzéki Nyilatkozat?

TL
KL
DF

TL

TL
KL

KL
DF

TL
DF

KL

DF

–

Karikázd be azt az egyet, amely megvalósult!

5. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó elemét!

Széchenyi

::

30-as évek
programja

=

Kossuth

::

40-es évek
programja

::

Széchenyi

politikai és
társadalmi
megközelítés

::

Kossuth

=

gazdasági és
társadalmi
megközelítés

1844

::

Védegylet

=

1847

::

Ellenzéki Párt

1832–36

::

Országgyűlési
Tudósítások

=

1841

::

Pesti Hírlap
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4. egység
Gazdaság és társadalom
Magyarország gazdasági fejlődése a 19. században a Habsburg-monarchia keretei között zajlott le.
Hazánk több régióval alkotott egy gazdasági egységet, emiatt fejlődése elsősorban nem saját, hanem
a birodalom érdekei szerint indult meg. Az ország fejlődését akadályozta az a tény is, hogy hiányzott
a gazdaságpolitikai önrendelkezése.
Gazdasági cél a mezőgazdaság modernizálása és a magyar ipar létrehozása volt. A mezőgazdaság
modernizálásának igénye legjobban a földbirtokos nemesség köreiben jelent meg. Az ipari és a mezőgazdasági fejlődéshez egyaránt kapcsolódik az infrastruktúra fejlesztése, melynek érdekében Széchenyi tette a legtöbbet a Vaskapu szabályozásával, a balatoni gőzhajózás megindításával. 1846-ban nyílt
meg az első vasútvonal Pest és Vác között, majd a Pest–Szolnok vonal követte.
A gyárak zömét hazai tőkések alapították. A terménykereskedelemből felhalmozódott tőkéből
épültek a gőzmalmok, a szesz- és cukorgyárak.
1787 és 1851 között a népességszám 39 százalékkal nőtt, de az évi 5 ezrelékes gyarapodás a korabeli
Európával összevetve nagyon alacsony.
A rendi társadalom a 19. század első felében a bomlás jeleit mutatta, de ugyanakkor számos köztes
formát termelt ki. Az átmeneti rétegek, mint például az értelmiség és a köznemesség egy jelentős része
mintákat nyújtottak az alattuk állók számára. Így ezek kulcsszerepet játszottak a kulturális értékek
és a viselkedésmódok elterjedésében. A feudális kötelékeken kívül álló polgárok, munkások, nem
nemesi értelmiség, a honoráciorok számaránya és súlya jelentősen nőtt.
A 19. század első felének kultúrája és művelődése korszakos jelentőségű, hiszen ekkor születtek
a nemzeti kultúra meghatározó művei, mint például Kölcsey Ferenc Himnusza, Vörösmarty Mihály
Szózata vagy Katona József Bánk bán című drámája. Ezek a művek irodalmi értékükön túl, mérföldkövet jelentettek a nemzetté válásunkban is.
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1. FELADAT
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Tanulmányozd a térképet!

A magyarországi nehézipar a 18–19. század fordulóján

Fejezd be a következő „műveleteket”!
Sajókaza + Rudabánya = Ómassa
Resica
+ Dognácska = Pécsvárad
Brennberg + Oláhlápos = Kassahámor
Minden helyes megoldás elfogadható.
Az átkódolás alapja, hogy a térképjelekből úgy képezünk helyneveket, hogy ahol szénbánya van,
keresünk hozzá egy vasércbányát, és a kettő együttesen olyan helynevet adjon, ahol vasipar fordul
elő. (szénbánya + vasércbánya = vasipar)
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2. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Olvasd el az ismertetőt!
A reformkorban a fontos társadalmi kérdések egyike volt az örökváltság kérdése.
A MAGYAR NEMESEK VAGY A KÖTELEZŐ ÖRÖKVÁLTSÁGOT, VAGY CSAK AZ ÖNKÉNTES
ÖRÖKVÁLTSÁGOT TÁMOGATTÁK, DE LEHET, HOGY EGYIKET SE.
Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés igaz! Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés hamis!
Lehetett olyan nemes, aki
A)

támogatta a kötelező örökváltságot, és nem támogatta az önkéntest.

B)

nem támogatta a kötelező örökváltságot, és támogatta az önkéntest.

C)

nem támogatta sem a kötelező, sem az önkéntes örökváltságot.

D)

támogatta a kötelező örökváltságot is és az önkéntest is.

3. Feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
Fogalmazd meg a megadott szavak és kifejezések felhasználásával, mi a honorácior és a kötelező örökváltság! Kötőszavakat pótolhatsz, a szavakat képezheted!
személy

lényegesen jobb helyzet

jobbágy

értelmiségi foglalkozás

19. század első fele

nem nemesi származású

A honorácior olyan nem nemesi származású személy, aki a 19. század első felében értelmiségi foglalkozása miatt a jobbágynál lényegesen jobb helyzetben volt.

jobbágyfelszabadítás

állam

jobbágyi
szolgáltatások

földbirtokos

törvény

kötelez

forma

megszüntetés

Kötelező örökváltság a jobbágyfelszabadítás azon formája, amelyben az állam törvénnyel kötelezi a
földbirtokost a jobbágyi szolgáltatások megszüntetésére.
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4. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS

Védegyleti bál, 1840-es évek közepe

Tanulmányozd a forrást!
„Tavalyi jelentéseimben több úgynevezett Védegyletet említettem […] Kossuth […] minden figyelmét e tárgynak szentelte, és sikerült létrehoznia az Országos Védegyletnek nevezett szervezetet,
amely most általános szóbeszéd tárgya. […] egy petíciót nyújtottak be az alsótáblának, melyben
bejelentették, hogy a Védegylet megalakult az ország gyáriparának támogatására. […] Mikor valaki
a Védegylet tagja lesz, aláírásával és becsületszavával megerősített fogadalmat tesz, hogy 1850.
október 1-jéig nem vesz, rendel, hord vagy használ külföldi árucikkeket – és nem hagyja, hogy
gyermekei, szolgái és a tőle függő személyek ilyeneket használjanak –, ha a környéken, ahol lakik,
hasonló honi árucikk beszerezhető.”
(Korabeli levélrészlet)

HA VALAKI NEM FOGADTA MEG, HOGY HAT ÉVIG CSAK MAGYAR TERMÉKET VÁSÁROL,
AKKOR NEM LETT TAGJA A VÉDEGYLETNEK.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Döntsd el, hogy lehetségesek voltak-e! Karikázd be a lehetséges esetek betűjelét, húzd át azokét, amelyek nem voltak lehetségesek!
A)

Valaki tagja lett a Védegyletnek, és megfogadta, hogy hat évig magyar terméket vásárol.

B)

Valaki tagja lett a Védegyletnek, de nem fogadta meg, hogy hat évig magyar terméket vásárol.

C)

Valaki nem lett tagja a Védegyletnek, de megfogadta, hogy hat évig magyar terméket vásárol.

D)

Valaki nem lett tagja a Védegyletnek, és nem is fogadta meg, hogy hat évig magyar terméket
vásárol.

82

MATEMATIKA „b” • történelem • 11. évfolyam

tanári útmutató

5. egység
Forradalom és szabadságharc
1848 tavaszán Európában forradalmi hullám söpört végig. Magyarországon az utolsó rendi országgyűlés munkáját a párizsi forradalom gyorsította meg. Március 3-án elfogadták Kossuth Lajos felirati
javaslatát, amelyben jobbágyfelszabadítást, közteherviselést és független nemzeti kormányt követelt
Magyarországnak és alkotmányt az egész Habsburg Birodalomnak. A március 13-i bécsi forradalom
híre nálunk is meggyorsította az eseményeket.
A forradalmi ifjak vezetésével március 15-én, Pesten is kitört a forradalom. Programjuk a szabad
sajtó első terméke, a 12 pont volt, érzéseiket Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeménye fejezte ki.
A forradalom vér nélkül győzött. Eredményeként létrejött a független magyar kormány, és a király
szentesítette a polgári átalakulást és a nemzeti függetlenséget biztosító áprilisi törvényeket. Problémát jelentett ugyanakkor, hogy ezek a törvények nem rendezték a Habsburg Birodalom többi részéhez fűződő viszonyunkat, és a nemzetiségek sem kaptak orvoslást bajaikra.
1848 őszétől a magyar forradalom szembekerült a hazai nemzetiségek többségével és az őket támogató bécsi udvarral is. Kitört a szabadságharc. A magyar sereg első erőpróbája a pákozdi csata volt.
A magyarok legyőzték Jellasič seregét, ezzel Magyarország időt nyert a felkészülésre. 1848 decemberében az Udvar Windisch-Grätz vezetésével támadást indított hazánk ellen. A Görgey vezette
magyar seregek harc nélkül feladták a Dunántúlt és a fővárost. A kormány, az Országos Honvédelmi
Bizottmány, Kossuth vezetésével vállalta a harcot, Debrecenben megszervezte az ellentámadást. Az
1849-es tavaszi hadjárat eredményeként a magyar főerők a nyugati határig űzték az osztrákokat. Az
olmützi alkotmányra válaszul 1849. április 14-én Debrecenben kiadták a Függetlenségi Nyilatkozatot. A Habsburg-ház trónfosztása és a magyar függetlenség kinyilvánítása már nem tudott változtatni
Magyarország egyre súlyosbodó külpolitikai és katonai helyzetén. Az osztrák császár és az orosz cár
szövetsége megpecsételte a magyar szabadságharc sorsát, és a túlerővel szemben Görgey Világosnál
letette az oroszok előtt a fegyvert. A magyar szabadságharcot a katonai túlerő legyőzte.

A 12 pont, 1848. március 15.
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1. Feladat
KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Március 15-én a Landerer nyomdából jövet a
márciusi ifjak közül Irinyi József (I), Vasvári Pál
(V) és Jókai Mór (J) azon tanakodtak, hogyan
lenne a leghatásosabb a szabad sajtó első termékének, a 12 pontnak az ismertetése. Voltak,
akik azt javasolták, hogy hárman álljanak a
tömeg elé, de voltak, akik azt mondták, hogy
kevesebben is elegen lesznek. Kik és milyen
összeállításban állhattak a tömeg elé?

J

I

V

J

J

I

J

V

V

I

V

I

2. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el a törvényt! Értelmezd a nagybetűs mondatot!
III. tc.: Független magyar felelős minisztérium alakításáról
3. §. Őfelsége, s az Ő távollétében a nádor és a királyi
helytartó a végrehajtó hatalmat a törvények értelmében
független magyar minisztérium által gyakorolják, s bármely
rendeleteik, parancsolataik, határozataik, kinevezéseik csak
úgy érvényesek, ha Buda-Pesten székelő miniszterek egyike
által is aláíratnak.
Áprilisi törvények

Az első felelős magyar minisztérium – színes litográfia

A KIRÁLY RENDELETE AKKOR ÉS CSAK AKKOR NEM LÉP HATÁLYBA, HA A BUDA-PESTEN
SZÉKELŐ ILLETÉKES MINISZTER NEM ÍRJA ALÁ.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!
A)

A miniszter aláír, és a király rendelete hatályba lép.

B)

A miniszter aláír, de a király rendelete mégsem lép hatályba.

C)

A miniszter nem ír alá, de a király rendelete mégis hatályba lép.

D)

A miniszter nem ír alá, és a király rendelete sem lép hatályba.
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3. Feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Olvasd el a szöveget!
Jellasič – maga mögött tudva az udvar támogatását – seregével 1848. szeptember 11-én átlépte a
Drávát. Magyarország ekkor az önvédelmi harc mellett döntött, és megkezdődött a szabadságharc.
1848 telén a magyar seregek kénytelenek voltak feladni az egész Dunántúlt és a fővárost. 1849
tavaszára megerősítve erőiket, ellentámadást kezdeményeztek a magyarok. A győzedelmes tavaszi
hadjárat diadalmas csaták sorozatából állt. Fő célját (az ellenséges erők bekerítését) azonban nem
érte el, mert az ellenségnek az utolsó pillanatban sikerült kimenekülnie a szorításból. A hatvani
(ápr. 2.), a tápióbicskei (ápr. 4.) és az isaszegi (ápr. 6.) győzelmek sem tudták megakadályozni, hogy
az ellenség kimeneküljön a harapófogóból Pest felé. A honvédseregek a túloldalon Vácnál (ápr. 10.)
és Nagysallónál (ápr. 19.) győzelmet arattak az osztrákok felett, de Komáromnál (július 2.) nem
sikerült megakadályozni az ellenség főerőinek országból való kimenekülését.
Írd az ábrába a csatákat, kezdd a legkorábbival!

Hatvan

Tápióbicske

Isaszeg

Vác

Nagysalló

Komárom
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4. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS, KAPCSOLÁS
Olvasd el a forrást! Tanulmányozd a nagybetűs állítást!
„Ausztria az európai hatalmi egyensúly legfontosabb eleme… Európa politikai szabadsága és füg
getlensége Ausztriának európai nagyhatalomként való változatlan fönntartásán nyugszik.”
Palmerston angol miniszterelnök
HA FELBOMLIK A HABSBURG BIRODALOM, AKKOR MEGBOMLIK AZ EURÓPAI HATALMI
EGYENSÚLY, ÉS A HABSBURG BIRODALOM NEM LESZ OROSZORSZÁG ÉS FRANCIAORSZÁG
ELLENSÚLYA.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!
A) 	Felbomlik a Habsburg Birodalom. Megbomlik az európai hatalmi egyensúly. A Habsburg Birodalom nem lesz Oroszország és Franciaország ellensúlya.
B) 	Nem bomlik fel a Habsburg Birodalom. Megbomlik az európai hatalmi egyensúly. A Habsburg
Birodalom lesz Oroszország és Franciaország ellensúlya.
C)	Felbomlik a Habsburg Birodalom. Nem bomlik meg az európai hatalmi egyensúly. A Habsburg
Birodalom nem lesz Oroszország és Franciaország ellensúlya.
D)	Felbomlik a Habsburg Birodalom. Megbomlik az európai hatalmi egyensúly. A Habsburg Birodalom lesz Oroszország és Franciaország ellensúlya.
E) 	Nem bomlik fel a Habsburg Birodalom. Nem bomlik meg az európai hatalmi egyensúly. A Habsburg Birodalom nem lesz Oroszország és Franciaország ellensúlya.
F) 	Nem bomlik fel a Habsburg Birodalom. Nem bomlik meg az európai hatalmi egyensúly. A Habsburg Birodalom lesz Oroszország és Franciaország ellensúlya.
G)	Felbomlik a Habsburg Birodalom. Nem bomlik meg az európai hatalmi egyensúly. A Habsburg
Birodalom lesz Oroszország és Franciaország ellensúlya.
H) 	Nem bomlik fel a Habsburg Birodalom. Megbomlik az európai hatalmi egyensúly. A Habsburg
Birodalom Oroszországnak és Franciaországnak nem lesz ellensúlya.

4. MODUL

a dualizmus
kora
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

+

+

+

4. egység

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

Hierarchikus osztályozás

+

Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás

+

Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

+

Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás

+

Választás
Feltételképzés

+
+

+

+
+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés

+

Lánckövetkeztetés
Kvantorok

+

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás

+

Analógiák képzése

+

Sorozatok képzése

+

+
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1. egység
A Bach-korszak
A világosi fegyverletétellel a szabadságharc elbukott. A bécsi udvar Haynau, a „bresciai hiéna” felhasználásával véres bosszút állt a magyarokon. 1849. október 6-án, Pesten kivégezték Batthyány Lajost, és
ugyanezen a napon az aradi várban kivégezték a magyar honvédsereg tizenhárom főtisztjét.
A Habsburg Birodalom újjászervezésével kapcsolatban két irányzat alakult ki: a föderalista és a
centralista. A küzdelmek a centralizációs törekvések győzelmét hozták. Magyarországon a neoabszolutizmus korszaka következett. Ez a kormányzati rendszer támogatta a tőkés fejlődést, de a polgári
és nemzeti szabadságjogokat nem ismerte el. A Bach-korszak 1850–1859 között kiépítette a polgári
államot. 1853-ban kiadták az úrbéri pátenst, amely hátrányosan érintette a jobbágyságot, de évek után
végre pontot tett a jobbágyfelszabadítás és úrbérrendezés kérdésére. A nemesség jelentős része nem
tudott azonosulni a Bach-rendszerrel, és Deák Ferenc, a „haza bölcse” példáját követve, a passzív
ellenállás politikáját folytatta. Az ellenállók nem vállaltak hivatalt, nem fizettek adót, és igyekeztek a
rendeleteket kijátszani. A rendszernek nem volt társadalmi támogatottsága, külpolitikai kudarcok is
érték a birodalmat. 1859-ben Ferenc József menesztette Bachot.
Az uralkodó 1860 októberében kiadta az októberi diplomát, majd 1861 februárjában a februári
pátenst. Ezekkel az uralkodói rendeletekkel próbálta meg az új birodalmi kereteket megteremteni az
osztrák császár. Ezek elfogadására 1861-ben összehívták a magyar országgyűlést, amely egységesen
elutasította mindkét uralkodói tervezetet. Látszólag csak a képviselői véleménynyilvánításban volt
különbség, hogyan közöljék az elutasítást. De emögött elvi különbözőség is megmutatkozott. A Deák
Ferenc vezette Felirati Párt, amely a 48-as törvényeket elérhető maximumnak vélte és végül győzött,
felirat formájában, burkoltan Ferenc Józsefet királyként elismerve akarta tudomására hozni az uralkodónak az elutasítást, míg a Teleki László vezette Határozati Párt, amely a 48-as törvényekben a
minimumot látta, határozatban, nem ismerve el királynak Ferenc Józsefet, közölte volna a döntést,
és utasította el az Udvar közeledését. Ferenc József ismét feloszlatta az országgyűlést, az ideiglenes
kormányzást Schmerlingre bízta, és innen származik az 1861–1865 közötti korszak elnevezése is,
Schmerling-provizórium.

Barabás Miklós: A 13 aradi vértanú – litográfia
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1. FELADAT
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó elemét!

=

Arad

::

13
honvédtábornok
kivégzése

Schmerlingprovizórium

=

1850–1859

::

Bach-korszak

::

Felirati Párt

=

Teleki László

::

Határozati Párt

::

úrbéri pátens

=

1861

::

februári pátens

::

a 48-as törvények
az elérhető
maximum

=

Határozati Párt

::

a 48-as törvények
az elérendő
minimum

::

Batthyány
kivégzése

1861–1865

::

Deák Ferenc

1853

Pest

Felirati Párt

Gróf Batthyány Lajos kivégzése, 1849. október 6. – litográfia
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2. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS, KAPCSOLÁS
Olvasd el a szöveget! Tanulmányozd a mondatot!
Az úgynevezett beavatkozás a be nem avatkozásért elv alkalmazásával az emigráció vezetője, Kossuth
Lajos mindent megtett annak érdekében, hogy az Egyesült Államok kimondja azt, hogy közbelép, ha
egy abszolutista hatalom más nemzet függetlenségét veszélyezteti.
HA EGY ABSZOLUTISTA HATALOM MÁS NEMZET FÜGGETLENSÉGÉT VESZÉLYEZTETI,
AKKOR AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BEAVATKOZIK, ÉS MEGAKADÁLYOZZA AZ ERŐSZAKOS
ELNYOMÁST.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!
A) 	Egy abszolutista hatalom más nemzet függetlenségét veszélyezteti, az Egyesült Államok beavatkozik, és megakadályozza az elnyomást.
B)	Egy abszolutista hatalom más nemzet függetlenségét veszélyezteti, az Egyesült Államok nem
avatkozik be, és megakadályozza az elnyomást.
C)	Egy abszolutista hatalom más nemzet függetlenségét veszélyezteti. Az Egyesült Államok beavatkozik, és nem akadályozza meg az elnyomást.
D) 	Egy abszolutista hatalom más nemzet függetlenségét nem veszélyezteti, az Egyesült Államok
beavatkozik, és megakadályozza az elnyomást.
E) 	Egy abszolutista hatalom más nemzet függetlenségét nem veszélyezteti, az Egyesült Államok
nem avatkozik be, és nem akadályozza meg az elnyomást.
F) 	Egy abszolutista hatalom más nemzet függetlenségét nem veszélyezteti, az Egyesült Államok
nem avatkozik be, és megakadályozza az elnyomást.
G) 	Egy abszolutista hatalom más nemzet függetlenségét nem veszélyezteti, az Egyesült Államok
beavatkozik, és nem akadályozza meg az elnyomást.
H)	Egy abszolutista hatalom más nemzet függetlenségét veszélyezteti, az Egyesült Államok nem
avatkozik be, és nem akadályozza meg az elnyomást.
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3. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
Olvasd el a forrást!
„…jött a főbírói pátens [parancs], hogy 1850. évre egy fertályos [negyedtelkes] gazda tartozik fizetni
királyi adóba 50 forintot, községi adóba 20 forintot…, mi bennünk meghűlt a vér, mert egy-egy
tizenöt évig nem fizetett ennyi adót; robotolni is mentünk kegyetlenül, sokszor hétszámra; elhitették velünk, hogy ez nem robot, hanem közmunka; már akármicsoda a neve, nálunk robot az is;
dézsmát nem adunk, az igaz, de fizetünk 8-10-szeres adót, fizetünk százalékot, fogyasztási adót...
1860. évbe királyi adóba fizettem 145 forintot, községibe 50 ft-ot, s így magam s két gyermekem,
nőm, két lovacskám, egy tehénkém, egy borjúm, 30 birkám, 5 sertésem, 10 hold földem után 195 ftot fizettem… s így tíz év alatt kétszeresen annyit, mit kis jószágom velem együtt megér… Ha valami
jobbacskát ettem, fizetnem kellett; ha sertést öltem, fizetnem kellett; a szőlőföldek háromszoros adó
alatt voltak, mégis jövedelmi adóval is terhelték. Boldog Isten! találhatott-e azon úri ember a gyehennában [pokolban] helyet, aki a fogyasztási adót kigondolta?”
Paduván Tógyer Arad megyei gazda
A szöveg alapján készítsd el a diagramot!
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4. Feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
„Bármennyire is hízelgő rám nézve a megtisztelő fölhívás, mégis arra kényszerülök, hogy az ajánlatot tisztelettel, de határozottan visszautasítsam. A közelmúlt idők szomorú eseményei után s
olyan viszonyok között, melyek még ma is fölállanak, lehetetlen számomra, hogy a közügyekben
tevékenyen részt vállaljak.”
Deák Ferenc válasza Schmerlingnek, 1850

A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a passzív ellenállás! Kötőszavakat pótolhatsz, a szavakat képezheted! Használhatsz állító és tagadó formákat is!

1849 után

megtagadás

hivatalvállalás

adófizetés

közéleti-politikai

ápol

szabadságharc
emléke

hatalommal való
együttműködés

résztvevők

magatartás

A passzív ellenállás olyan, 1849 utáni, a hatalommal való együttműködést megtagadó közéleti-politikai magatartás, amelyben a résztvevők nem vállalnak hivatalt, nem fizetnek adót, és ápolják a szabadságharc emlékét.

19. századi parasztházak a Felső-Tiszavidékről
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2. egység
A kiegyezés
Az 1867-es kiegyezés felé vezető úton Deák Ferenc 1865-ben látta elérkezettnek az időt a birodalomhoz való közeledésre, ezért elképzeléseit a Pesti Naplóban megjelent „Húsvéti cikkében” hozta nyilvánosságra. A „Húsvéti cikk” föderalisztikusan átszervezett, alkotmányosan kormányzott birodalmat vázolt föl. Ferenc József válaszként menesztette Schmerlinget, a provizórium miniszterelnökét, és
összehívta az országgyűlést. Ezt az országgyűlést az 1866-os porosz–osztrák háború miatt el kellett
napolni, de az osztrákok Königgrätznél elszenvedett veresége után a tárgyalások felgyorsultak. Az
ismét összehívott országgyűlés végül elfogadta a kiegyezési törvényt. Az uralkodó magyar miniszterelnökké Andrássy Gyulát nevezte ki. 1867 nyarán királlyá koronázták Ferenc Józsefet.
A kiegyezést a birodalom két legnagyobb nemzete kötötte. Kialakult a dualista állam, az Osztrák–Magyar Monarchia. Ausztriában és Magyarországon is működött az országgyűlés. A két országgyűlés a közös ügyek ellenőrzésére 60-60 fős delegációt küldött. A közös ügyek a hadügy, külügy és
az ezek ellátásához szükséges pénzügy voltak.
A Pragmatica Sanctio értelmében mindkét országnak ugyanaz a személy volt az uralkodója.
A közös költségekre kvótát állapítottak meg. A közös ügyek költségeinek Magyarország kb. 1/3-át vállalta, de a gazdasági ügyeket 10 évenként újraegyeztették. A dualizmus rendszerét reális történelmi
kompromisszumként lehet értékelni, amely lehetővé tette Magyarország polgári fejlődését.

Az osztrák–magyar birodalmi címer
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1. FELADAT
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el a forrást, és gondolkodj a nagybetűs mondaton!
„Engem – ki bizonyos kapcsolatokban az ellentéteket kiengesztelhetleneknek ítélem – nem elégített
ki a határ, melyet kitűztél; de meg tudtam fogni, hogy ha nemzetünk vezérleted alatt békés úton
eljut azon határhoz, lesz oka többet, nagy szenvedések árán, nem merényleni; ha pedig el nem jut,
nyitva maradónak hittem a tért a jövendő számára, mert nem lesz semmi jog feláldozva. - Pedig
magad mondád, s helyesen mondád, hogy a jogot, melyet az erőszak elveszen, vissza lehet szerezni,
s veszve csak az van, amiről a nemzet maga lemondott.
Nem vélek hibázni, midőn állítom, hogy azon nagy, azon példátlan befolyás, melyet a nemzet
határozataira gyakorolsz, azon álláspont következése, melyet 1861-ben választottál. S nem vélek
hibázni, midőn állítom, hogy a roppant erkölcsi hatalomnak, mely kezeidben van, kulcsa abban
fekszik, hogy a romlatlan nép ösztönszerűsége Téged, a nemzeti jogok békés úton visszaszerzésének terén vezérét, még mindig az 1861-i jogalapon vél állani. Pedig már régen nem állasz ott.
A jogvisszaszerzés álláspontjáról a jogfeláldozás sikamlós terére jutottál…”
Kossuth Lajos: Deák Ferencnek, Párizs, 1867. május 22. (Casssandra-levél)
A levél egy gondolata ezt mondja:
HA A NEMZET ÖNKÉNT NEM MOND LE A JOGAIRÓL, AKKOR A JOGOK NEM VESZNEK EL.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhattak, és húzd
át azokét, amelyek nem fordulhattak elő!
A)

A nemzet önként lemond jogairól. A jogai elvesznek.

B)

A nemzet önként lemond jogairól. A jogai nem vesznek el.

C)

A nemzet önként nem mond le jogairól. A jogai elvesznek.

D)

A nemzet önként nem mond le jogairól. A jogai nem vesznek el.

Melyik az, amelyik logikailag igaz, de a valóságban nem fordulhat elő? B

Székely Bertalan: Deák Ferenc portréja, 1869
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2. feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a dualizmus! Kötőszavakat
pótolhatsz, a szavakat képezheted!
kettő

közös ügyek

államfő személye

önálló állam

államszövetség

közös

kapcsolat

összeköt

egyenjogú

nyugszik

két ország

A dualizmus olyan államszövetség, amely két egyenjogú, önálló állam kapcsolatán nyugszik, ahol az
államfő személye közös, és a két országot közös ügyek is összekötik.
Egy államszövetség akkor és csak akkor dualizmus, ha két önálló állam kapcsolatán nyugszik, az
államfő személye közös, és a két országot közös ügyek is összekötik.

3.	feladat
KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A kiegyezés előtt négy, a Habsburg Birodalomban élő politikus találkozik. Azon vitatkoznak, hogyan kellene átalakítani a birodalom
szerkezetét úgy, hogy mindenkinek megfelelő legyen. A magyar (m),
az osztrák (o), a horvát (h) és a cseh (cs) politikus is követelte a jogát
az új államban.
Miképpen zárulhatott volna az új államberendezkedésről ez a vita,
ha mindenki elképzelése megvalósul, illetve csak egyes politikusok
elképzelései válnak valóra?

o, m, h, cs

o, m, h

o, m, cs

o, cs, h

m, cs, h

o, m

o, cs

o, h

m, h

m, cs

h, cs

o

m

cs

h

Karikázd be, melyik megoldás jött létre 1867-ben!
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4.	feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Értelmezd a nagybetűs állítást!
A kiegyezést a Monarchia két legerősebb nemzete kötötte. AZ OSZTRÁK–MAGYAR KIEGYEZÉS
NEM JELENTETT MEGOLDÁST A MONARCHIA NEMZETISÉGEI SZÁMÁRA.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek az állításból! Húzd át azokét,
amelyek nem következnek!
A)

Tehát minden kiegyezés megoldást jelentett a Monarchia nemzetiségei számára.

B)

Tehát van olyan kiegyezés, amely megoldást jelentett a Monarchia nemzetiségei számára.

C)

Tehát van olyan kiegyezés, amely nem jelentett megoldást a Monarchia nemzetiségei számára.

D)

Tehát nincs olyan kiegyezés, amely megoldást jelent a Monarchia nemzetiségei számára.

E)	Tehát nincs olyan kiegyezés, amely nem jelentett megoldást a Monarchia nemzetiségei számára.
F)

Tehát egyetlen kiegyezés sem jelentett megoldást a Monarchia nemzetiségei számára.

Az Osztrák–Magyar Monarchia népei
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3. egység
Belpolitikai helyzet a kiegyezés után
Az 1867-es kiegyezés reális kompromisszum volt, s hozzájárult Magyarország polgári átalakulásához. 1868-ban kötötték a horvát–magyar kiegyezést, melynek értelmében Horvátország autonómiát
kapott. Ugyancsak 1868-ban fogadták el az Eötvös József által kidolgozott nemzetiségi törvényt,
amely e tárgyban Európa leghaladóbb jogalkotása volt. Biztosította a nemzetiségek nyelvhasználatát,
de nem ismerte el nemzeti különállásukat.
A magyarországi politikai pártok jobb és bal oldalon való elhelyezkedését kezdetben a Bécshez
való viszony határozta meg. Így alakult ki az 1861-es országgyűlésen a Teleki László vezette Határozati Párt, illetve a Deák körül szerveződött Felirati Párt. A Deák-párt programja, melyhez a kiegyezés
után csatlakoztak a konzervatívok, a kiegyezés támogatásán alapult. A szélsőbal tagjait, az Országos 48-as Pártot és a Tisza Kálmán vezette Balközép Pártot 1867-ben a függetlenség hangsúlyozása
kötötte össze. A balközép elvileg elfogadta a kiegyezést, de elutasította a közös ügyeket, Ausztria és
Magyarország kapcsolatát a perszonálunió alapján képzelte el. 1875-ben egyesült a Deák-párt a Balközép mérsékeltjeivel, s ezzel létrejött a szilárd kormánypárt, a Szabadelvű Párt. A párt harminc éven
keresztül kormányozta az országot, Tisza Kálmán pedig tizenöt éven keresztül volt miniszterelnök. A
Deák-párt jobboldala létrehozta a Konzervatív Pártot, a kiegyezés ellenzői megalakították a Függetlenségi Pártot, amelyet a Balközép radikálisabb tagjai is támogattak.
Tisza Kálmán kormányzása a dualizmus nyugalmi időszaka volt. A miniszterelnök népszerűségét
a véderő vitában veszítette el, Kossuth Lajos állampolgárságának ügye pedig lehetőséget adott a tisztes visszavonulásra. A Monarchia egyensúlyállapotának időszaka lezárult.
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1. Feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Írd az ábrába a megfelelő pártokat a megfelelő helyre!

Országos 48-as Párt

Függetlenségi Párt

Balközép Párt

Szabadelvű Párt

Deák-párt

Konzervatív Párt

Határozati Párt

Felirati Párt

2. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÓ KÖVETKEZTETÉS
Fejezd be a mondatot!
A Balközép tagjai 1875-ben vagy a Függetlenségi Párt, vagy a Szabadelvű Párt tagjai lettek. Tisza Kálmán a Balközép tagja volt, és nem lett a Függetlenségi Párt tagja, tehát a Szabadelvű Párt tagja lett.

Ferraris Artúr: Tarokkparti a Szabadelvű Párt klubjában, a képen Tisza Kálmán, Jókai
Mór, Mikszáth Kálmán, báró Podmaniczky Frigyes, Csernátony Lajos

tanári útmutató

4. modul • A DUALIZMUS KORA

101

3. Feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a párt! Kötőszavakat pótolhatsz, a szavakat képezheted!
megvalósítás

kifejezés

politikai intézmény

réteg

csoport

nyilvános

társadalmi

közösség

politikai érdek

A párt olyan nyilvános politikai intézmény, amely valamely társadalmi réteg, csoport vagy közösség
politikai érdekeinek kifejezésére vagy megvalósítására szerveződik.

4. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Olvasd el a forrást!
1. § A nemzet politikai egységénél fogva Magyarország állam nyelve a magyar lévén, a magyar
országgyűlés tanácskozásai és ügykezelési nyelve ezentúl is a magyar; a törvények magyar nyelven
alkottatnak, de az országban lakó minden más nemzetiség nyelvén is hiteles fordításban kiadandók...
3. § Törvényhatósági [megyei, városi, községi] gyűlésekben mindaz, aki ott szólás jogával bír, akár
magyarul szólhat, akár anyanyelvén, ha az nem magyar.
1868. évi XLIV. tc. a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában
HA EGY NEMZETISÉGI POLITIKUSNAK VOLT SZÓLÁSJOGA,
AKKOR AZ MAGYARUL VAGY ANYANYELVÉN SZÓLALHATOTT FEL, ESETLEG MINDKETTŐN.
Karikázd be azoknak a mondatoknak a betűjelét, amelyek lehettek!
Húzd át azokat, amelyek nem lehettek!
A)

A felszólaló tudott magyarul, anyanyelvén szólalt fel.

B)

A felszólaló nem tudott magyarul, anyanyelvén szólalt fel.

C)	A felszólaló nem tudott magyarul, nem szólalt fel anyanyelvén.
D)

A felszólaló tudott magyarul, nem szólalt fel anyanyelvén.
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5. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a törvényt!
„29. § A házasságot polgári tisztviselő előtt kell megkötni.
Polgári tisztviselő: a) az anyakönyvvezető, b) a tör
vényhatóság első tisztviselője, c) a főszolgabíró, d) a
rendezett tanácsú város polgármestere, e) az Osztrák–
Magyar Monarchia diplomáciai képviselője.
30. § Oly kötés, mely nem polgári tisztviselő előtt történt, a törvény erejénél fogva semmi vonatkozásban
nem tekintetik házasságnak. […]”
1894. XXXI. Tc. A házassági jogról

Matyó menyasszony és vőlegény

Wekerle Sándor első miniszterelnöksége idején elfogadtatta a kötelező polgári házasságot, az állami
anyakönyvezést, a szabad vallásgyakorlást és az izraelita vallás egyenjogúságát.
A POLGÁRI HÁZASSÁG POLGÁRI SZERZŐDÉS, MELYNEK ÉRVÉNYESSÉGÉT AZ ÁLLAM
MONDJA KI, ÉS EZ A SZERZŐDÉS FELBONTHATÓ, VAGYIS LEHETSÉGES A VÁLÁS.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek az állításból! Húzd át azokét,
amelyek nem következnek!
A)

 an olyan házasság, amely polgári szerződés, melynek érvényességét az állam mondja ki, és ez a
V
szerződés felbontható, vagyis lehetséges a válás.

B)	Minden házasság polgári szerződés, melynek érvényességét az állam mondja ki, és ez a szerződés felbontható, vagyis lehetséges a válás.
C)	Nincs olyan házasság, amely polgári szerződés, melynek érvényességét az állam mondja ki, és ez
a szerződés felbontható, vagyis lehetséges a válás.
D)	Van olyan házasság, amely nem polgári szerződés, melynek érvényességét az állam mondja ki, és
ez a szerződés felbontható, vagyis lehetséges a válás.
E)	Egyetlen házasság sem polgári szerződés, melynek érvényességét az állam mondja ki, és ez a
szerződés felbontható, vagyis lehetséges a válás.
F)	Nincs olyan házasság, amely nem polgári szerződés, melynek érvényességét az állam mondja ki,
és ez a szerződés felbontható, vagyis lehetséges a válás.
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4. egység
A gazdaság fejlődése a dualizmus
korában
A kiegyezés nagyban segítette a tőkés árutermelés előfeltételeinek kialakulását és az ipari forradalom
kibontakozását. A fejlődés első jelei a közlekedésben, a hírközlésben és a hitelrendszerben mutatkoztak meg. A bankrendszer a kiegyezés utáni évtizedekben a magyar gazdaság leggyorsabb ütemben
fejlődő ágazata volt. A bankok tőkéjének növekedésében jelentős volt a külföldi tőke behozatala.
A vasútépítés már a reformkorban megindult, nagy lendületet a század utolsó harmadában kapott.
Az állam a külföldi és a magyar tőkét kamatbiztosítással is támogatta, vagyis az állam abban az esetben
is megfizette a tőke kamatát, ha a vállalkozás veszteséges volt. Az állam fokozatosan saját kezelésbe
vette a vasútvonalakat, s 1868-ban létrejött a MÁV, a Magyar Állami Vasút. A dualizmus korában a
vasútvonalak hossza ötszörösére nőtt.
Az Ausztriával való együttélés meghatározta a gazdaság fejlődését. Magyarországon a textilipar
nem lehetett az ipari forradalom húzóágazata, ezt a szerepet az európai jelentőségű élelmiszeripar
játszotta el. Fejlődtek a mezőgazdasággal kapcsolatos iparágak, a malomipar, a cukoripar és a szeszgyártás. Óriási fejlődésen ment keresztül a nehézipar, a szénbányászat és a vaskohászat. Fellendült az
építőipar, új iparágak jelentek meg, mint például a vegyipar és a villamosipar.
A Monarchia piacai ösztönözték a mezőgazdaság fejlődését. Itt sajátos kettősség figyelhető meg.
A nagybirtokokat a porosz utas gazdálkodás jellemzi, de a parasztgazdaságok az amerikai út bizonyos
elemeit hordozták.
A gazdasági fejlődés eredményeként Magyarország közepesen fejlett agrár-ipari országgá vált.

Karikatúra a vasút-államosításról, 1880-as évek
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1. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
A magyar gazdaság fejlődésének egyik akadálya volt a tőkehiány. A kiegyezés megkötése után megindult a külföldi tőke beáramlása, de a hazai tőke is mobilizálódott.
A MAGYAR GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉBEN A KÜLFÖLDI VAGY A MAGYAR TŐKE JÁTSZOTT FONTOS SZEREPET, DE LEHET, HOGY MINDKETTŐ.
Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés igaz! Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés hamis!
A)

A magyar gazdaság fejlődésében a külföldi tőke is és a magyar tőke is fontos szerepet játszott.

B)

A magyar gazdaság fejlődésében a külföldi tőke fontos szerepet játszott, a magyar tőke nem.

C)

A magyar gazdaság fejlődésében a külföldi tőke nem játszott fontos szerepet, a magyar tőke
igen.

D)	A magyar gazdaság fejlődésében sem a külföldi tőke nem játszott fontos szerepet, sem a magyar
tőke.

2. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el a törvényt!
44. §. Oly tanoncok, kik életük 14. évét be nem töltötték, naponként csak 10 órai, kik a 14. évet már
elérték, 12 órai munkára kötelezhetők, az iskolában töltött időt is beleértve. Mindkét esetben azonban munka közben délelőtt és délután egy-egy fél, délben pedig egy szünóra tartandó. A tanoncok
általában csakis oly munkára szoríthatók, mely korukhoz képest testi erejüknek megfelel.
1872:VIII. tc. Ipartörvény
A TANONC AKKOR, ÉS CSAK AKKOR VOLT NAPI 12 ÓRAI MUNKAVÉGZÉSRE KÖTELEZHETŐ,
HA BETÖLTÖTTE A 14. ÉLETÉVÉT.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhattak, és húzd
át azokét, amelyek nem fordulhattak elő!
A)

A tanonc betöltötte a 14. életévét, 12 óra munkavégzésre volt kötelezhető.

B)

A tanonc betöltötte a 14. életévét, nem volt kötelezhető 12 óra munkavégzésre.

C)

A tanonc nem töltötte be a 14. életévét, 12 óra munkavégzésre volt kötelezhető.

D)

A tanonc nem töltötte be a 14. életévét, nem volt kötelezhető 12 óra munkavégzésre.
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3. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Tanulmányozd a szöveget!
Az ipar fejlesztése fontos kormányzati feladat. A dualizmus időszakában is tapasztaltuk ezt a törekvést, például A SZÉLL-KORMÁNY IPARTÁMOGATÓ TÖRVÉNYT HOZOTT.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Minden kormány hozott ipartámogató törvényt.

B)

Volt olyan kormány, amely ipartámogató törvényt hozott.

C)

Nem volt olyan kormány, amely ipartámogató törvényt hozott.

D)

Nem volt olyan kormány, amely nem hozott ipartámogató törvényt.

E)

Volt olyan kormány, amely nem hozott ipartámogató törvényt.

F)

Egyetlen kormány sem hozott ipartámogató törvényt.

Húzd alá, amely nem következik az állításból, de igaz lehet!

4. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Tanulmányozd a forrást, és értelmezd a nagybetűs mondatot!
„Magyarország nem lehet többé mezőgazdasági állam... csak ha egyúttal áttérünk az iparra, fogunk
gazdaságilag is, államilag is, kulturálisan is megállhatni mint nemzet Európában...”
Országos Iparegyesület fölhívása (1874)

Az Országos Ipartestület felhívása azt sugallja, HA MAGYARORSZÁG NEM FEJLESZTI IPARÁT,
AKKOR NEM FOGJA MEGÁLLNI HELYÉT MINT NEMZET EURÓPÁBAN.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!
A)

Magyarország fejleszti iparát, és megállja helyét mint nemzet Európában.

B)

Magyarország nem fejleszti iparát, és megállja helyét mint nemzet Európában.

C)

Magyarország nem fejleszti iparát, és nem állja meg helyét mint nemzet Európában.

D)

Magyarország fejleszti iparát, és nem állja meg helyét mint nemzet Európában.

106

MATEMATIKA „b” • történelem • 11. évfolyam

tanári útmutató

5. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS,
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
A diagram tanulmányozása után folytasd a sort!

50–500 < 1–5 < 6–50, < 500 fölött
1–5 < 6–50 < 50–500 > 500 fölött
Fogalmazd meg, milyen megállapítást tudsz tenni a két ország iparáról!
Magyarországon az 1–5 fős kisüzemekben foglalkoztatottak voltak a legtöbben, míg Németországban
az 50–500 fős üzemek alkalmazták a legtöbb munkást.
Az átkódolás a sorképzés alapja. A színekhez kell a legnagyobb értéktől kezdve csökkenő sorrendben
hozzárendelni a megfelelő nagyságú üzemeket.
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5. egység
A magyar társadalom a dualizmus
időszakában
A dualizmus korának magyar társadalma kettős alapon jött létre: egyrészt a feudalizmus maradványain, másrészt új társadalmi rétegeket hozott létre a kor gazdaságának átalakulása. Az uralkodó
osztály is két csoportra osztható: a régi, nemesi nagybirtokos rétegre és a nagypolgárságra. Az arisztokrata nagybirtokosok töltötték be az állami kulcspozíciókat. Fontos gazdasági szerepe volt a nem
arisztokrata nemesi nagybirtokosoknak, társadalmi szerepét tekintve pedig a dzsentri volt jelentős,
kiterjedt rokonságuk és egyéb kapcsolataik révén. A nagypolgárság a legvagyonosabb réteg ebben
a korban. Létszámuk nagyon alacsony volt. Ezek a családok tőkéjükkel végig részt vettek az ekkor
lezajló ipari forradalomban, és így vagyonuk egyre gyarapodott. A polgárság alsóbb rétegei szintén
vállalkozók vagy értelmiségiek voltak. Vegyes képet mutatott az „úri” középosztály, amely nem egy
jól körülhatárolható osztály, hanem bizonyos társadalmi rangot elért személyek „gyűjtőmedencéje”
(pl.: tartalékos tisztek, állami hivatalnokok). A kispolgárság nagy része segédek nélkül dolgozó iparos vagy kereskedő volt, de ebben az osztályban foglaltak helyet a lecsúszott nemesek és altisztek is.
A munkásosztály ennek a kornak a terméke, amely a korszak végéig létszámában folyamatosan gyarapodott. Ezen osztály tagjai között is nagy eltérések figyelhetők meg. Létszámát tekintve legtágabb
társadalmi osztály a parasztság, amely szintén vegyes képet mutatott. Ebbe az osztályba tartoztak a
bérmunkásokkal dolgoztató gazdagparasztok és maguk a summások is.
Magyarország a 19. században soknemzetiségű ország, melyben a magyarság aránya csak kevéssel
haladja meg az 50%-ot. A kiegyezés után a nemzetiségi kérdést is rendezni kellett. 1868-ban fogadták
el a nemzetiségi törvényt, amely továbbra is kitartott az egy politikai nemzet elve mellett. Azokon a
településeken, ahol a kisebbség elérte a 20%-ot, a második nyelv használatát is engedélyezni kellett.
Ez a rendezés nem elégítette ki a nemzetiségi vezetőket, mert azok autonómia létrehozására törekedtek, s fokozatosan közeledtek nemzetállamaikhoz.

Karikatúra az ezeréves magyar alkotmányt ledönteni akaró nemzetiségekről
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1. Feladat
KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
A kor megkövetelte, „hogy legyünk jó kézművesek, kereskedők, gazdák, szóval a produkció emberei”, vélekedtek a dualizmus korának oktatással foglalkozó politikusai.
Ebben a szellemben határozta el a kormány gazdasági középiskolák létesítését Keszthelyen (KE), Debrecenben (DE), Kassán (KA ) és Kolozsmonostorban (KO). Az anyagi lehetőségek azonban korlátozottak voltak.
A kormány nem minden tagja értett egyet valamennyi iskola alapításával. Legalább kettőt azonban
mindenki támogatott. Hogyan dönthettek a politikusok az iskolákról?

KE, DE, KO, KA

KE, DE, KO

KE, DE, KA

KE, KO, KA

DE, KA, KO

DE, KA

DE, KE

DE, KO

KE, KO

KE, KA

KA, KO
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2. Feladat
KOMBINATÍV KÉPESSÉG – VARIÁLÁS
A kormány elé javaslat került, hogy alapítsanak gazdasági középiskolát Keszthelyen (KE), Debrecenben (DE), Kassán (KA) és Kolozsmonostorban (KO). Az anyagi lehetőségek azonban korlátozottak
voltak. A keszthelyi iskolát mindenképpen meg akarták alapítani, a maradék pénzből csak három
iskolát tudtak létrehozni. Milyen választási lehetőségek adódtak, ha számított az alapítandó iskolák
sorrendje?

KE, DE, KO

KE, DE, KA

KE, KA, KO

KE, KO, DE

KE, KA, DE

KE, KO, KA

Háztartástan óra az Erzsébet Leányiskolában, Budapest, 1900 körül
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3. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
A diagramok tanulmányozása után oldd meg a feladatokat!

1%

→

48%

61%

→

6%

5%

→

23%

33%

→

23%

4. Feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
A diagramok tanulmányozása után állítsd
a) a társadalmi csoportokat növekvő sorrendbe a társadalomban betöltött arányuk szerint!
úri birtokosok < nagygazdák < középparasztság < kis- és törpebirtokosok
b) növekvő sorrendbe a társadalmi csoportokat a földbirtoklási arányuk szerint!
kis- és törpebirtokos < középparasztság = nagygazdák < úri birtokosok
Milyen szembeötlő tényt állapítasz meg a két sorrend összevetéséből?
A földbirtoknagyság és a társadalmi hovatartozás fordított sorrendben van egymással, vagyis a társadalom legkisebb része birtokolta a legnagyobb területet.

5. MODUL

a NEMZETÁLLAMOK
kora
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Fejlesztendő képességek
Kompetenciakomponens

1. egység

2. egység

3. egység

4. egység

+

+

5. egység

Rendszerező képesség
Halmazképzés, besorolás
Definiálás
Felosztás
Sorképzés, sorképző osztályozás

+

+

Hierarchikus osztályozás
Kombinatív képesség
Permutálás
Variálás
Kombinálás
Összes részhalmaz képzése

+

Descartes-szorzat képzése
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás

+

Választás
Feltételképzés

+
+

+
+

+

Előrelépő következtetés
Visszalépő következtetés
Választó következtetés
Lánckövetkeztetés
Kvantorok

+

+

+

+

+

+

+

+

Induktív gondolkodás
Kizárás
Átkódolás
Analógiák képzése
Sorozatok képzése

+
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1. egység
Az olasz egység
Itália a 19. század első feléig csak földrajzi fogalom volt. Területén több állam osztozott, nagyhatalmi
érdekek ütközőpontja volt.
A 19. században a nacionalizmus és a liberalizmus hatására egész Itáliában egységesítési törekvések jelentkeztek. Az egység megvalósítására két elképzelés létezett. Mazzini a népi, forradalmi
erőkre támaszkodva akarta elűzni a feudális dinasztiákat, és megteremteni az egységes olasz államot.
(L’Italia farà da se – Itália maga is megteszi.) Cavour, Piemont miniszterelnöke dinasztikus úton,
külpolitikai segítséggel kívánta egyesíteni Itáliát. Cavour tervei megvalósításához szövetséget kötött
Franciaországgal. III. Napóleon, Franciaország császára a támogatásért cserébe Nizzát és Savoyát
kapta Piemonttól.
Lombardia és Velence megszerzéséhez Ausztriát kellett legyőzni, amely a magentai és a solferinói
csatában sikerült is Piemontnak (1859). 1860 márciusában felszabadító mozgalmak keretében Parma,
Modena, Toscana és az egyházi állam egy része népszavazással csatlakozott Piemonthoz. Az egyesítést Garibaldi folytatta. 1860. május 11-én 1067 vörösingessel partra szállt a szicíliai Marsalában, és
rövid idő alatt elfoglalta a szicíliai és nápolyi királyság területeit, majd önként átadta a megszerzett
területeket a népszavazást követően Viktor Emánuel szárd-piemonti királynak. 1861. március 18-án
kikiáltották az Olasz Királyságot. Velence és Róma ekkor még nem tartozott az új királysághoz.
Velence osztrák kézen maradt, Róma pedig a franciáké.
Az egyesítésben a nemzetközi események segítettek az olaszoknak. Ausztria az 1866-os königgrätzi vereség után kénytelen volt lemondani Velencéről, és a tartomány csatlakozott Olaszországhoz. 1870 szeptemberében pedig a franciák a sedani vereség után voltak kénytelenek kivonulni az
egyházi állam központjából, Rómából. Rómát szintén Olaszország szerezte meg. A pápa és az olasz
állam viszont csak 1929-ben rendezte kapcsolatait a lateráni megállapodásokban.
Olaszországban az egyesítés lehetőséget adott a polgári fejlődés felgyorsítására, a létrejövő egységes piac segítette a tőkés fejlődést.

Garibaldi
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1. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Az egységes Olaszországot próbálták a népi erők bevonásával, forradalmi úton is létrehozni, de ezek
a kísérletek nem jártak eredménnyel.
AZ OLASZ NEMZETÁLLAM DINASZTIKUS ÚTON JÖTT LÉTRE.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Minden nemzetállam dinasztikus úton jött létre.

B)

Van olyan nemzetállam, amely dinasztikus úton jött létre.

C)

Van olyan nemzetállam, amely nem dinasztikus úton jött létre.

D)

Nincs olyan nemzetállam, amely dinasztikus úton jött létre.

E)

Nincs olyan nemzetállam, amely nem dinasztikus úton jött létre.

F)

Egyetlen nemzetállam sincs, amely dinasztikus úton jött létre.

Húzd alá azt az állítást, amely nem következik a nagybetűs állításból, de igaz!

2. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó elemét!

Mazzini

::

népi erők

=

Cavour

::

dinasztikus út

1860. május 11.

::

partraszállás
Marsalában

=

1861. március 18.

::

Olasz Királyság
kikiáltása

1866

::

Velence

=

1870

::

Róma

III. Napóleon

::

francia császár

=

Viktor Emánuel

::

olasz király
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3. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el a megállapodást!

Camillo Cavour

I. Minthogy Itália válságos helyzete arra mutat, hogy előre
láthatólag olyan bonyodalmak merülnek fel, melyek során
Piemont alapos joggal hívhatja segítségül Franciaországot, a
francia császár és a szárd király elhatározta, hogy számolva a
fent említett eshetőséggel, már előre összeegyezteti terveit, és
az ezeket érintő tanácskozás után a következő cikkelyekben
állapodott meg:
1. cikkely. Ha Ausztria támadó fellépése következtében a szárd
király és őfelsége az osztrák császár között kitörne a háború,
őfelsége a francia császár és őfelsége a szárd király véd- és dacszövetséget köt egymással.
2. cikkely. A szövetség célja az lesz, hogy megszabadítsa Itáliát
az osztrák megszállástól, hogy eleget tegyen a nép kívánságának, és elejét vegye olyan bonyodalmak újbóli felmerülésének,
amelyek háborúhoz vezethetnének, és amelyek szüntelenül
veszélyeztetik Európa nyugalmát, létrehozva, ha a háború
kimenetele ezt lehetővé teszi, egy mintegy 12 millió lakosú
Felső-Olaszországi Királyságot.
3. cikkely. Ugyanezen elv értelmében Savoya hercegségét és
Nizza tartományt Franciaországhoz fogják csatolni.
Katonai megállapodás: 1. cikkely. A szövetségesek haderőit
Itáliában mintegy 300 000 főre emelik, ebből 200 000 francia,
100 000 szárd. Az Adriai-tengeren egy flotta fogja segíteni a
szárazföldi hadsereg műveleteit.
Cavour és III. Napóleon megállapodása

Napóleon és Cavour megállapodása szerint HA A SZÁRD KIRÁLY ÉS AZ OSZTRÁK CSÁSZÁR
KÖZÖTT HÁBORÚ TÖR KI, AKKOR A FRANCIA CSÁSZÁR A SZÁRD KIRÁLYT SEGÍTI.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhattak, és húzd
át azokét, amelyek nem fordulhattak elő!
A)

 szárd király és az osztrák császár között háború tör ki, a francia császár segítséget nyújt a szárd
A
királynak.

B)	A szárd király és az osztrák császár között háború tör ki, a francia császár nem nyújt segítséget a
szárd királynak.
C)

 szárd király és az osztrák császár között nem tör ki háború, a francia császár segítséget nyújt a
A
szárd királynak.

D)

A szárd király és az osztrák császár között nem tör ki háború, a francia császár nem nyújt segítséget a szárd királynak.

Húzd alá, amely logikailag igaz, de a valóságban nem fordulhatott elő!
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4. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KAPCSOLÁS
1861-ben kikiáltották az egységes olasz államot, amelynek első királya Viktor Emánuel lett, de 1861BEN SEM RÓMA, SEM VELENCE NEM TARTOZOTT AZ OLASZ KIRÁLYSÁGHOZ.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket, és karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek megfelelnek a nagybetűs
kijelentésnek! Húzd át azokét, amelyek nem felelnek meg!
A)

1861-ben Róma nem tartozott az Olasz Királysághoz, és Velence sem.

B)

1861-ben Róma az Olasz Királysághoz tartozott, Velence nem.

C)

1861-ben Róma nem tartozott az Olasz Királysághoz, Velence igen.

D)

1861-ben Róma is és Velence is az Olasz Királysághoz tartozott.

5. Feladat
RENDSZEREZŐKÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Állítsd időrendi sorrendbe az olasz nemzeti egység megvalósulásának eseményeit! Írd az ábrába az
események betűjelét! Kezdd a legkorábbival!
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

a franciák kivonulnak Rómából
Garibaldi partraszállása Marsalában
lateráni megállapodások
Olasz Királyság kikiáltása
osztrákok legyőzése
olasz tartományok csatlakozása Piemonthoz
Velence és a tartomány csatlakozik Rómához
Piemont és Franciaország szövetsége

H

E

F

B

D

G

A

C
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2. egység
A német egység
Az 1648-as vesztfáliai béke után a Német-római Császárság véglegesen széttagolódott. A 19. század
elejétől a birodalom már névleg sem maradt fenn. A német területek gazdasága a 19. század első
felében gyorsan fejlődött, és az 1834-es vámunióval a területek gazdasági egysége gyakorlatilag megvalósult.
A politikai egység létrehozására két lehetőség kínálkozott. A nagynémet egységet Ausztria hozta
volna létre, amely magában foglalta volna a Habsburgok nem német országait is, és a német területek
számára csak egy laza föderációt jelentett volna. Az egyesítés végül Poroszország vezetésével jött létre.
Poroszország a Habsburgok nélküli kisnémet egység megteremtését szorgalmazta.
A dinasztikus egyesítés Otto von Bismarck nevéhez fűződik, aki 1862-től Poroszország kancellárja
volt. A német államok egyesítéséhez Ausztriát le kellett győzni, ami az 1866-os königgrätzi csatában
sikerült is. Az osztrák fegyverletételt követően az 1866-ban megkötött prágai békében Ausztriának
hozzá kellett járulnia a német területek egyesítéséhez a saját részvétele nélkül. Még Prágában létrehozta Bismarck az Északnémet Szövetséget. Ahhoz, hogy a délnémet államok csatlakozhassanak,
le kellett győzni Franciaországot. A porosz–francia háborúban 1870. szeptember 2-án III. Napóleon
vereséget szenvedett Sedannál, ahol ő maga is fogságba esett. A németek egészen Párizsig nyomultak
előre. A francia császárság székhelyén, Versailles-ban 1871. január 18-án kikiáltották a Német Császárságot. A német császár I. Vilmos lett.
Az új nagyhatalom a franciáktól elcsatolta Elzász-Lotaringiát, és óriási hadisarcot rótt ki a vesztes
franciákra. Kialakult az egységes nemzeti piac, amely élénkítő hatással volt a gazdaság fejlődésére. A
junker nagybirtokrendszer modernizációjának, a porosz utas agrárfejlődésnek köszönhetően fejlődött a mezőgazdaság.
Az új európai nagyhatalom aktív külpolitikába is kezdett, ekkor lettek stratégiai szövetségesek az
Osztrák–Magyar Monarchiával. Amikor azonban nagyságához és erejéhez mérten be akart kapcsolódni a gyarmatosításba, a világ területi újrafelosztásába, ez már Anglia és Franciaország érdekeibe
ütközött. Elkezdődött a harc a régi és új nagyhatalmak között, amely az első világháborúhoz vezetett.
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1. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Olvasd el a szöveget, és értelmezd a nagybetűs mondatot!
A német egység megteremtése nemcsak német belügy volt, hanem egész Európa figyelemmel követte,
vagy részese volt annak.
EURÓPA ORSZÁGAI VAGY A NAGYNÉMET, VAGY A KISNÉMET EGYSÉGET TÁMOGATTÁK, DE
LEHET, HOGY EGYIKET SEM.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhattak! Húzd át azokat, amelyek
nem fordulhattak elő!
Tehát volt olyan ország, amely
A)

a nagynémet egységet támogatta, a kisnémet egységet nem.

B)

nem támogatta a nagynémet egységet, csak a kisnémet egységet.

C)

sem a nagynémet, sem a kisnémet egységet nem támogatta.

D)

a nagynémet és kisnémet egységet is támogatta.

2. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó elemét!

Poroszország

::

kisnémet egység

=

Ausztria

::

nagynémet
egység

Bismarck

::

Kancellár

=

I. Vilmos

::

császár

1866

::

Königgrätz

=

1870

::

Sedan

Prága

::

Északnémet
Szövetség

=

Versailles

::

Német Császárság

120

MATEMATIKA „b” • történelem • 11. évfolyam

tanári útmutató

3. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a forrást!
„Nagyon forró vérünk van, hajlamosak vagyunk
arra, hogy túl sok terjedelmes fegyvert rakjunk testünkre, és mégis meg kell ezt tennünk. A németek
nem liberalizmust várnak Poroszországtól, hanem
erőt. … Poroszországnak össze kell szednie és
megőriznie erejét a megfelelő pillanatig, amelyet
már nem egyszer elmulasztottunk. …A nagy kérdéseket nem beszéddel döntik el vagy a többség
határozataival (éppen ez volt a nagy tévedés 1848ban és 1849-ben), hanem vassal és vérrel.”
Bismarck beszéde, 1862

Bismarck és I. Vilmos császár

Bismarck úgy vélte, hogy:
A KOR NAGY KÉRDÉSEIT VÉRREL ÉS VASSAL DÖNTIK EL.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

A kor minden nagy kérdését vérrel és vassal döntik el.

B)

A kornak van olyan nagy kérdése, amelyet vérrel és vassal döntenek el.

C)

A kornak van olyan nagy kérdése, amelyet nem vérrel és vassal döntenek el

D)

Nincs olyan nagy kérdése a kornak, amelyet vérrel és vassal döntenek el.

E)

Nincs olyan nagy kérdése a kornak, amelyet nem vérrel és vassal döntenek el.

F)

A kor egyetlen kérdését sem döntik el vérrel és vassal.
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4. Feladat
KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Az egységes állam létrejötte után gyors gazdasági fejlődés indult meg a Német Császárságban. Nagyvállatok, részvénytársaságok alakultak, fellendült a vasútépítés. Az 1873-as gazdasági válság azonban
súlyos megrázkódtatást jelentett a gazdasági élet számára, s egyre sürgetőbben követelte a liberális
gazdaságpolitika megváltoztatását. A reformok legelszántabb híve Rudolf von Delbrück volt, aki protekcionista elveket kívánt érvényesíteni. A válság leküzdése érdekében javasolta a védővámok (V)
bevezetését, a gabonatermelés (G) támogatását, újabb adók (A) egy időben történő bevezetését. Munkatársai azonban a reformok lassú, egymás utáni bevezetését támogatták. Voltak, aki csak egyet, voltak, akik többet is elképzelhetőnek tartottak egyszerre bevezetni. Milyen javaslatok születhettek?

V, G, A

V, G

V

V, A

G

A, G

A
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3. egység
Az Egyesült Államok polgárháborúja
Az USA egyes területein a 18–19. században eltérő fejlődési tendenciák mutatkoztak. A lakosság száma
tízszeresére nőtt a 19. század közepére, az európai bevándorlók nagy tömegének és a magas természetes szaporodásnak köszönhetően. A 19. század közepére lezajlott ipari forradalom eredményeként az
USA 1860-ra a világ negyedik ipari hatalmává vált.
Északon farmergazdálkodás bontakozott ki, délen pedig megmaradt az ültetvényes gazdálkodás.
Az ültetvényeken Afrikából behurcolt néger rabszolgák dolgoztak. A déliek nem a nemzeti piacra,
hanem a világpiacra termeltek, ezért ők a szabadkereskedelmet szorgalmazták Európával, míg az
északi tőkések szigorú védővámokkal akarták védelmezni piacaikat az angol iparcikkekkel szemben. A gazdasági érdekek miatt is véleménykülönbség volt, hogy milyen államszervezetet alakítsanak
ki az államok. Az északiak erős központi államhatalmat kívántak megteremteni, amely védővámokkal védi a fejlődő amerikai gazdaságot az angol áruk versenyével szemben. A déli államok egy laza
államszövetségben, konföderációban voltak érdekeltek, amely nem veszélyeztetné a szabadkereskedelmet.
Az Észak és Dél közötti ellentétek mindig egy-egy új államnak az Unióba való felvételekor lángoltak fel, hogy engedélyezzék-e az új államban a rabszolgaságot vagy sem. Ez az ellentét meghatározta
a pártviszonyokat is. A demokrata párt a déliek, a republikánus párt az északiak érdekeit képviselte.
1860-ban Lincolnt választották az USA elnökévé, erre 11 déli állam kilépett az Unióból. Lincoln
lázadóknak nyilvánította a kilépőket, és kitört az 1861–65-ig tartó polgárháború. 1862-ben a telepítési
törvénnyel tömegeket nyert meg az északiaknak. Az északiak támogatottságát növelte még, hogy
1863-ban Lincoln elnöki rendelettel kártalanítás nélkül felszabadította a konföderáció rabszolgáit. A
rabszolgaság felszámolása azonban új ellentétek forrásává, a feketék és fehérek konfliktusává vált a
történelem folyamán.
A polgárháború az északi államok győzelmével ért véget, amelynek következtében a mezőgazdaságban a szabad farmergazdálkodás vált uralkodóvá. Létrejött a védővámokkal körülvett egységes
nemzeti piac, amely kedvezett a belső tőke fejlődésének. Az így megerősödő amerikai ipar hamarosan
a világpiacon is vezető szerepre tett szert.

Az Amerikai Egyesült Államok címere
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1. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó elemét!

1862

::

telepítési törvény

=

1863

::

rabszolgák
felszabadítása

ültetvényes
gazdálkodás

::

déli államok

=

farmergazdálkodás

::

északi államok

déliek

::

világpiacra
termelnek

=

északiak

::

nemzeti piacra
termelnek

demokrata párt

::

déliek

=

republikánus párt

::

északiak

2. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – VÁLASZTÁS
Az USA-ban két párt küzd egymással, hogy kié legyen a hatalom. Ebben a politikai csatározásban
már a 19. században AZ AMERIKAI VÁLASZTÓPOLGÁROK SZAVAZATUKKAL VAGY A DEMOKRATA, VAGY A REPUBLIKÁNUS PÁRTOT TÁMOGATTÁK.
Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek lehettek! Húzd át azokat, amelyek nem lehettek!
Volt olyan amerikai választópolgár, aki
A)

a demokrata pártot is és a republikánus pártot is támogatta.

B)

támogatta a demokrata pártot, de a republikánus pártot nem.

C)

támogatta a republikánus pártot, de a demokratát nem.

D)

nem támogatta sem a demokrata, sem a republikánus pártot.
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3. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS, KAPCSOLÁS
Olvasd el a forrást!
Elrendeljük, hogy minden személy …jogosult 1863. január
elsejétől fogva birtokba venni egy negyed telket (160 acre,
kb. 113 hold) vagy annál kisebb mennyiséget azokból a még
birtokba nem vett közös földekből, amelyekre elővételi igényt
jelentett be, vagy amelyek az igénybejelentés időpontjában
megvásárolhatók egy dollár huszonöt cent vagy ennél ala
csonyabb acre-enkénti vételáron, ... azzal a kikötéssel, hogyha valakinek már van földje, vagy azon lakik, akkor ezen
törvény feltételei mellett, birtokba vehet egy másik földet is,
amely határos az eddigi földjével, ez azonban a már birtokolt
és elfoglalt földdel együtt nem haladhatja meg összesen a
százhatvan acre-et.
(Homestead Act – A telepítési törvény. 1862)

Abraham Lincoln, az USA 1865-ben
meggyilkolt elnöke

A telepítési törvény értelmében, HA VALAKI KIFIZET EGY DOLLÁR HUSZONÖT CENT VAGY
ENNÉL ALACSONYABB ACRE-KÉNTI VÉTELÁRAT, AKKOR ÉS CSAK AKKOR JOGOSULT MAXIMUM 160 ACRE FÖLD BIRTOKBAVÉTELÉRE.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!
A személy
A)

kifizeti a vételárat, és nem jogosult a föld birtokbavételére.

B)

nem fizeti ki a vételárat, és jogosult a föld birtokbavételére.

C)

nem fizeti ki a vételárat, és nem jogosult a föld birtokbavételére.

D)

kifizeti a vételárat, és jogosult a föld birtokbavételére.
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4. Feladat
RENDSZERZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a polgárháború! Kötőszavakat
pótolhatsz, a szavakat képezheted!

háború

ellenséges osztályok

hatalom

politikai csoportok

megszerzés

egy államon belül

A polgárháború olyan háború, amely egy államon belül a hatalom megszerzéséért ellenséges osztályok vagy politikai csoportok között zajlik.
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4. egység
A monopolkapitalizmus
A 19. század végére a tőkés rendszer egy új fejlődési szakaszába jutott. A szabadversenyes kapitalizmust felváltotta a szabad versenyt korlátozó monopolkapitalizmus, vagy ahogy az angol Hobson
nevezte, az imperializmus.
Az imperializmus korában átalakul az ipar szerkezete, kialakulnak a monopóliumok, elterjedtté válik
a részvénytársasági forma, melynek nagy előnye, hogy a vállalkozás tőkéje gyorsan és szinte korlátlanul bővíthető. A monopólium olyan nagyvállalat, amely egy iparágban a termelés döntő részét ellenőrzi. A monopóliumoknak több fajtája alakult ki. A kartell egy iparág vállalatainak a megegyezése a
nyersanyagok, késztermékek árában vagy a piacok elosztásában. A szindikátus vállalatai közös szerveket hoznak létre bizonyos feladatok ellátására. A tröszt ugyanazon ágazat közös vezetés alatt álló
vállalatainak egyesülése. A konszernben különböző ágazatok vállalatai egyesülnek közös pénzügyi
irányítás alatt, a holding más vállalatokat ellenőriz a megszerzett részvényhányad alapján.
A finánctőke a banktőke és az ipari tőke összefonódását jelenti. A befektetések finanszírozása fejében
a bankok ellenőrzést nyertek a vállalatok tevékenységében.
A tőkekivitelre akkor került sor, amikor a tőkét a saját országban már nem lehet jól befektetni. Ekkor
a tőkét a gazdaságilag elmaradottabb országokban fektették be. A tőkekivitel extraprofitot eredményez.
A tőkekivitel során megtörtént a világ gazdasági felosztása, amit a területi felosztás követett.
A tőkés államok gazdasági fejlődése nem egyenletes. A tőkés fejlődésbe később bekapcsolódó országok fejlődési üteme sokkal lendületesebb, mint a „régi” tőkésállamoké. A tőkés világ egyenlőtlen fejlődését az váltotta ki, hogy a később indulók könnyebben alkalmazhatták a legfejlettebb technológiát.
Az egyenlőtlen fejlődés következtében megkezdődött a harc a világ újrafelosztásáért.
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1. Feladat
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – DEFINIÁLÁS
A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a részvénytársaság! Kötőszavakat pótolhatsz, a szavakat képezheted!
vállalat

alaptőke

részvényesek

befizetett összeg

osztalékra jogcím

értékpapír

résztvevők

befizetés

arány

A részvénytársaság olyan vállalat, amelynek alaptőkéje a résztvevők befizetéseiből tevődik össze, és a részvényesek az általuk befizetett összeg arányában bizonyos számú, osztalékra jogcímet adó
értékpapírral rendelkeznek.

2. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
A gazdasági nehézségek tönkretették a kisebb tőkeerővel rendelkezőket. A kialakuló mamutvállalatok megszabadultak konkurenseiktől, és a piacon egyeduralomra tettek szert.
A MONOPÓLIUMOK CÉLJA A SZABAD VERSENY KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs kijelentésből!
Húzd át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Minden monopólium célja a szabad verseny kizárása vagy korlátozása.

B)

Van olyan monopólium, amelynek célja a verseny kizárása vagy korlátozása.

C)

Nincs olyan monopólium, amelynek célja a verseny kizárása vagy korlátozása.

D)

Van olyan monopólium, amelynek nem célja a verseny kizárása vagy korlátozása.

E)

Egyetlen monopólium sincs, amelynek célja a verseny kizárása vagy korlátozása.

F)

Nincs olyan monopólium, amelynek nem célja a verseny kizárása vagy korlátozása.
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3. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Tanulmányozd a diagramot!
Nagyhatalmak szén. és acéltermelése a világtermelés %-ában

Pótold a párok hiányzó elemét!

56

::

43

=

22

::

13

56

::

22

=

43

::

13

14

::

14

=

20

::

39

21

::

40

=

43

::

13

Az analógia alapja az azonos országokhoz tartozó százalékos részesedés változása vagy az acél-, vagy
a széntermelésben.
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4. Feladat
KOMBINATÍV KÉPESSÉG – ÖSSZES RÉSZHALMAZ KÉPZÉSE
Az amerikai General Electric Company igazgató tanácsa arról tárgyalt, hogy hol folytassák a piacépítést. Abban minden tag egyetértett, hogy az afrikai kontinensen kell újabb felvevő piacokat szerezni.
A szóba jöhető országok Egyiptom (E), Német Délnyugat-Afrika (N) és a Dél-afrikai Unió (D) voltak.
Az igazgatótanács tagjai között azonban nézeteltérések támadtak abban a kérdésben, hogy egyszerre
hány országban erősítse meg pozícióit a társaság. Milyen javaslatok születhettek az igazgatótanács
ülésén, hogy egyidejűleg mely országokban terjeszkednek?

E
D
N

E
N

N

E
D

D

N
D

E
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5. egység
Nagyhatalmi erőviszonyok
A 19. század második felétől kezdve a nagyhatalmak nem vívtak háborút egymással, de a hosszú
békekorszakban háborúra készültek. A „boldog békeidőben” azonban létrejöttek a szövetségi rendszerek. A 20. század elejére két, egymással vetélkedő szövetségi rendszer alakult ki, az antant és a
hármas szövetség.
1873-ban Oroszország, Németország és Ausztria megkötötte a három császár szövetségét, hogy
elszigeteljék Franciaországot. Ez a szerződés rövid életű volt, mert a Balkánon orosz–osztrák ellentét
dúlt. A Balkán a 19. században Oroszország, a Monarchia és Törökország érdekszférájába tartozott.
Ugyanakkor Törökországot Anglia támogatta.
Az orosz–török háborúra 1877-ben került sor. A háborút az 1878-as san stefanói béke zárta le,
melyben Törökország elismerte a balkáni népek függetlenségét, és az autonómiát nyert Bulgária
javára lemondott területeinek jelentős részéről. Az 1878-as berlini kongresszuson Oroszországot a
san stefanói béke revíziójára kényszerítették. A kongresszuson a balkáni népek megkérdezése nélkül,
nagyhatalmi eszközökkel húzták meg a határokat. Oroszország így is jelentős területeket kebelezett
be, Bulgáriát kettéosztották. Az Osztrák–Magyar Monarchia 1878-ban okkupálta (katonailag megszállta), majd 1908-ban annektálta (politikailag bekebelezte) Bosznia-Hercegovinát.
1879-ben Ausztria és Németország megkötötte a kettős szövetséget, ami Olaszország csatlakozásával 1882-ben hármas szövetséggé bővült. II. Vilmos 1888-as trónra lépése után a német külpolitika
egyre agresszívabbá vált. Emiatt szükség volt egy másik szövetségi rendszer kialakítására, Németország ellensúlyozására.
A teljesen elszigetelt Franciaország és Oroszország között tárgyalások kezdődtek az 1890-es évek
elején, és 1893-ban katonai szövetség született. 1902-ben angol–japán egyezmény jött létre. 1904ben Franciaország és Anglia rendezte gyarmati ellentéteit. Kölcsönösen lemondtak a tekintet nélküli gyarmatosításról, és megszületett egy három szerződésből álló megállapodás-csomag, az entente
cordiale (szívélyes megállapodás). 1907-ben Oroszország és Anglia kötött szövetséget, így létrejött a
hármas antant.
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1. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ANALÓGIÁK KÉPZÉSE
Pótold a párok hiányzó elemét!

1873

::

három császár
szövetsége

=

1879

::

kettős szövetség

okkupál

::

katonailag
megszáll

=

annektál

::

politikailag
bekebelez

orosz–török
háború lezárása

::

san stefanói béke

=

san stefanói béke
revíziója

::

berlini
kongresszus

2. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – KVANTOROK
Olvasd el a szöveget, és tanulmányozd a nagybetűs mondatot!
Miután az angolok és a franciák rendezték gyarmati ellentéteiket, Anglia és Franciaország közeledett
egymáshoz. A német flottaépítés és gyarmatosítás félelmet keltett a britekben, ezért 1904-ben megkötötték a „szívélyes megegyezést” a franciákkal.
AZ ENTENTE CORDIALE NÉMETORSZÁG ELLEN IRÁNYULT.
Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd
át azokét, amelyek nem következnek!
A)

Volt olyan szerződés, amely Németország ellen irányult.

B)

Minden szerződés Németország ellen irányult.

C)

Nem volt olyan szerződés, amely Németország ellen irányult.

D)

Egyetlen szerződés sem irányult Németország ellen.

E)

Volt olyan szerződés, amely nem Németország ellen irányult.

F)

Nem volt olyan szerződés, amely nem Németország ellen irányult.

Húzd alá azt az állítást, amely nem következik a nagybetűs állításból, de igaz!
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3. Feladat
DEDUKTÍV GONDOLKODÁS – FELTÉTELKÉPZÉS
Olvasd el a forrást!
„1. cikkely Abban az esetben, ha az egyik birodalmat mindkét magas szerződő fél várakozása és
őszinte kívánsága ellenére Oroszország részéről támadás érné, mindkét magas szerződő fél köteles
egymásnak birodalma teljes fegyveres erejével segítséget nyújtani, s ennek megfelelően csakis
együttesen és közös megegyezés esetén békét kötni.
2. cikkely Arra az esetre, ha a magas szerződő felek közül valamelyiket egy másik hatalom részéről
érné támadás, a másik magas szerződő fél ezennel kötelezi magát, hogy nemcsak nem nyújt segítséget a magas szövetségese ellen támadó félnek, hanem legalábbis jóindulatú semlegességet tanúsít
magas szerződő felével szemben. Abban az esetben azonban, ha a támadó hatalom segítséget kap
Oroszország részéről, akár aktív együttműködés, akár pedig fegyveres rendszabályok formájában
– haladéktalanul életbe lép a teljes katonai segélynyújtásnak a jelen szerződés cikkében vállalt
kötelezettsége...”
A kettős szövetségből, 1879

Az 1879-ben Bismarck és Andrássy Gyula által megkötött kettős szövetség tartalmazza, hogy HA
OROSZORSZÁG MEGTÁMADJA NÉMETORSZÁGOT, AKKOR AUSZTRIA FEGYVERES SEGÍTSÉGET NYÚJT NÉMETORSZÁGNAK.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhattak, és húzd
át azokét, amelyek nem fordulhattak elő!
A)

Oroszország megtámadja Németországot, Ausztria fegyveres segítséget nyújt Németországnak.

B)

Oroszország nem támadja meg Németországot, Ausztria fegyveres segítséget nyújt Németországnak.

C)	Oroszország megtámadja Németországot, Ausztria nem nyújt fegyveres segítséget Németországnak.
D)

Oroszország nem támadja meg Németországot, Ausztria nem nyújt fegyveres segítséget Németországnak.
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5. MODUL • A NEMZETÁLLAMOK KORA

4. Feladat
INDUKTÍV GONDOLKODÁS – ÁTKÓDOLÁS
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG – SORKÉPZÉS
Tanulmányozd a térképvázlatot!

Segítségül használhatod a saját történelmi atlaszodat is!
a) Folytasd a sort!
vörös háromszög: antant
zöld háromszög: hármas szövetség
lila háromszög:

három császár szövetsége

b) Állítsd időrendi sorrendbe a „színeket”!
lila – zöld – vörös
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