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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) alap-
ján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlôdésére és fejleszthetôségére vonatkozó szak-
irodalmi források, kutatási elôzmények (elsôsorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakíta-
nunk.

Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk 
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. szám-
lálás, 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 fejlesz-
tés), 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 stratégiájá-
nak, 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 leg-
jobban 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 alapstra-
tégiája 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 tantár-
gyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerûbb.

A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztés-
sel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlôdése, ha a fejlesztést megfe-
lelô 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 készségek-
nek, 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 kritériumorien-
tált fejlesztés látszik célszerûnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a 
készség, képesség elérendô, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytat-
juk, 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, képes-
ség 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 fejleszté-
sére elsôsorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb 
idôn, lehetôleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidol-
gozása 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 szem-
pont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetôségi esélyei nem minden iskoláztatási peri-
ódusban 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, követke-
zetes fejlesztés, lehetôleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy az 
egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál lénye-
gesen 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 –
Valószínûségi következtetés G G, Á G, Á, L
Becslés, mérés Á, L L –
Mértékegységváltás Á, L L –
Szövegesfeladat-megoldás Á, L L –
Problémamegoldás 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
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülô programokban kiemel-
ten kezelendô komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következte-
tés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erôsen matematikaspecifikusak. 
Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfelada-
tai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a felada-
toknak 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 tan-
tárgyakban 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 prob-
lémamegoldás 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 lehetô-
ségei 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 fej-
lesztése 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 ezek-
nek 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 induk-
tív 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, rész-
képesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.

A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevôit a 2. táblázat foglalja össze. A táb-
lázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos termino-
lógiát követve a rendszerezô képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás cím-
szavak 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 átla-
gosnál 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 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam
Rendszerezô képesség
Halmazképzés, besorolás G, Á G, Á, L Á, L
Definiálás G G, Á G, Á, L
Felosztás G, Á, L Á, L L
Sorképzés, sorképzõ osztályozás G, Á, L Á, L L
Hierarchikus osztályozás G G, Á G, Á, L
Kombinatív képesség
Permutálás Á, L L –
Variálás G, Á G, Á, L Á, L
Kombinálás G, Á G, Á, L Á, L
Összes részhalmaz képzése G G, Á G, Á, L
Descartes-szorzat képzése G, Á G, Á, L Á, L
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás Á, L L –
Választás G, Á G, Á, L Á, L
Feltételképzés – G, Á G, Á, L
Elôrelépô következtetés Á, L L –
Visszalépô következtetés G, Á G, Á, L Á, L
Választó következtetés G, Á G, Á, L Á, L
Lánckövetkeztetés G, Á G, Á, L Á, L
Kvantorok – G, Á G, Á, L
Induktív gondolkodás
Kizárás G, Á G, Á, L Á, L
Átkódolás G G, Á G, Á, L
Analógiák képzése G, Á G, Á, L Á, L
Sorozatok képzése G G, Á G, Á, L

A rendszerezô képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcso-
latos 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, beso-
rolás, 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 meghatáro-
zását 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 mûve-
letek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem a meg-
felelô 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 elem-
párokat 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 alka-
lmazásával 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 lánckövetkez-
tetés 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 szabály-
alkotás. 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 felis-
merésére 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 tartalma-
kon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztô pro-
gramok 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 fejlesz-
tés 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 mûködteth-
etôk, 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 kom-
petencia néhány komponense (elsôsorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induk-
tív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen az erôseb-
ben 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 beillesz-
thetô a megfelelô mennyiségû és minôségû fejlesztô feladat. A táblázatban egy-egy kompetencia-
komponenshez 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 két-
három tantárgyban fejleszteni.
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3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási 
szakaszok és tantárgyak

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam

Számlálás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Számolás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mennyiségi következtetés
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Valószínûségi 
következtetés

ének-zene, technika, 
természetismeret, 

testnevelés

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Becslés, mérés
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mértékegységváltás
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Szövegesfeladat-megoldás technika, 
természetismeret – –

Problémamegoldás technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Rendszerezés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Kombinativitás magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Deduktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Induktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

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 tantár-
gyak 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 képességfe-
jlesztésnek. A korábbi képességfejlesztô kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a biológia, földrajz, 
sôt a humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a képességfe-
jlesztô 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 üte-
meznünk, 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 ütem-
ben 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 kritériumori-
entált 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 munkafüze-
tre 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 isme-
retanyagának felhasználásával. A történelmi szituációkba helyezett, gondolkodási képességeket fej-
lesztő, 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 tör-
ténelmi 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 isme-
retelemeket szeretnénk megtanítani, hanem azokat a képességeket fejleszteni a történelem segítségé-
vel, amelyek hatással lehetnek a gondolkodási műveletek automatizálódására.

Az új érettségi koncepcióhoz kapcsolódva nemcsak a matematikai kompetenciák fejlődnek, mélyül-
nek 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 tantárgy-
ban 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 fejleszté-
sére 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 isme-
retek 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 fel-
dolgozásánál használják a tanulók a bevezető szövegeket

•  Az egyes modulok egységei és feladatai egy adott témakör tanításának folyamatába illesztve hasz-
nosulnak a legjobban.

•  Egyes feladatok, különösen a forrásokra épülők előzetes tanári felkészítést, szövegelemzést igé-
nyelnek. 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, ugyan-
akkor 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” szer-
kezettel képzett összetett kijelentés.  A „ha P, akkor Q” szerkezet igazságtartalmát a következő 
értéktáblázattal lehet meghatározni:

P Q P  Q

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 fogal-
maztunk 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 per-
ces időtartamot javaslunk egy-egy egység feldolgozására. A megoldott feladatokat mindig kövesse 
értékelés, megbeszélés, magyarázat. Ugyanakkor a feladatok nem arra készültek, hogy tanulóin-
kat ezek alapján osztályozzuk, értékeljük.

•  A különböző témákhoz kapcsolódó egységeket óra eleji feladatként is beiktathatjuk, ezzel átismé-
teljük 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 összefoglaló- 
elmélyítő gyakorlásként funkcionálnak. A feladatsorok alkalmasak a differenciált foglalkoztatásra, 
a bonyolultabb logikai műveleteket a gyorsabb haladásra képes tanulókkal, az egyszerűbb felada-
tokat 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 mér-
ten 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
MAGYARORSZÁG  
A KÉT vILÁGhÁbORÚ 
KÖZÖTT
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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

Választás + + +

Feltételképzés + + +

Előrelépő következtetés

Visszalépő következtetés

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés

Kvantorok + + +

Induktív gondolkodás

Kizárás

Átkódolás +

Analógiák képzése + + +

Sorozatok képzése
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1.  EGYSÉG 
Őszirózsás forradalom Magyarországon

1918 őszén a vesztes országokban az általános elkeseredés forradalmakhoz vezetett. Október 17-én 
Tisza István elismerte, hogy a háborút elvesztettük. Budapesten is felgyorsultak az események. Októ-
ber 24-én a Függetlenségi és 48-as Pártból, a Polgári radikális Pártból és a Magyarországi Szoci-
áldemokrata Pártból megalakult a Magyar nemzeti Tanács. Budapesten megalakult a forradalmi 
Katonatanács is, amely megkezdte a felkelés előkészítését. Október 31-én végül József főherceg kine-
vezte Károlyi Mihályt miniszterelnökké, és megbízta a kormányalakítással. Győzött az őszirózsás 
forradalom. November 13-án a király, IV. Károly „lemondott részvételéről az állami ügyek vezeté-
sében”, és november 16-án kikiáltották a népköztársaságot, mely szerint Magyarország minden más 
országtól független és önálló népköztársaság. A köztársaságot a népforradalom eredményének tartot-
ták, ezért népköztársaságnak nevezték.
Az új kormány kísérletet tett a polgári demokrácia megteremtésére, mely magában foglalta a füg-
getlenséget, a területi integritás megőrzésével a nemzetiségi kérdés rendezését, az általános és titkos 
választójog kiterjesztését, a polgári szabadságjogok biztosítását és a földkérdés rendezését. Azonban 
egy sor súlyos problémával is szembetalálta magát az új kormány: a fegyverszünet kérdése, a tragi-
kus gazdasági helyzet, a radikalizálódó tömegmozgalmak. Két szélsőség, a baloldali radikális forra-
dalmi törekvések (KMP) és a jobboldali radikalizmus (MOVE, ÉME) fokozatosan megsemmisítette 
a polgári demokráciát. 1918. november elején a rövid időre kialakult nemzeti egység felbomlott, a 
tömegbázis széthullott a külpolitikai kudarcok és a belső társadalmi ellentétek következtében. A Vix-
jegyzék néven elhíresült antant ultimátum pedig a polgári demokratikus forradalom bukásához és a 
Tanácsköztársaság kikiáltásához vezetett.

Magyarország 1918–1919-ben, demarkációs vonalak és semleges övezetek
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1. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KvAntoroK

Olvasd el a szöveget, és tanulmányozd a nagybetűs mondatot!

A súlyos társadalmi problémák megoldása mellett AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOMTÓL AZT 
VÁRTA AZ EGÉSZ TÁRSADALOM, HOGY MEGŐRZI AZ ORSZÁG TERÜLETI INTEGRITÁSÁSÁT.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd 
át azokét, amelyek nem következnek!

A)    Van olyan forradalom, amelytől azt várta az egész társadalom, hogy megőrzi az ország területi 
integritását.

B)  Minden forradalomtól azt várta az egész társadalom, hogy megőrzi az ország területi integritá-
sát.

C)  Egyetlen forradalom sincs, amitől nem azt várta az egész társadalom, hogy megőrzi az ország 
területi integritását.

D)  Nincs olyan forradalom, amelytől azt várta az egész társadalom, hogy megőrzi az ország területi 
integritását.

E)  Nincs olyan forradalom, amitől azt nem várta az egész társadalom, hogy nem őrzi meg az ország 
területi integritását.

F)  Van olyan forradalom, amelytől nem azt várta az egész társadalom, hogy megőrzi az ország terü-
leti integritását.

2. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

„Forradalmunk célja… a béke volt. Minden forradalom egyszerre vég és kezdet. De a mi forradal-
munkban, amelyet olyan emberek vezettek, akiket csak a körülmények tettek forradalmárokká, 
csakis a végnek… volt jelentősége. Azzal, hogy a forradalom egy új korszak kezdete is, nem törőd-
tek. Úgy gondolták, a háború befejezése egymagában megoldja az összes problémákat. Súlyos 
tévedés volt ez, hiszen rengeteg baj és nehézség várt megoldásra.”

Károlyi Mihály visszaemlékezése

Károlyi Mihály gondolataiban kifejezésre jut, hogy NEM IGAZ, HOGY HA BEFEJEZŐDIK A 
HÁBORÚ, AKKOR MEGOLDÓDNAK A NEHÉZSÉGEK.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

A) A háború befejeződik, és a nehézségek megoldódnak.
B) A háború nem fejeződik be, és a nehézségek megoldódnak.
C)    A háború befejeződik, de a nehézségek nem oldódnak meg.
D) A háború nem fejeződik be, és a nehézségek sem oldódnak meg.
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3. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – AnAlóGiáK Képzése

Pótold a párok hiányzó elemét!

Károlyi Mihály köztársasági elnökké választása, 1918. november 16. 

Függetlenségi és 
48-as Párt :: Károlyi Mihály = Magyarországi 

Szociáldemokrata 
Párt

:: Kunfi Zsigmond

IV. Károly :: király = Károlyi Mihály :: miniszterelnök

jobboldali 
radikalizmus :: MOVE, ÉME = baloldali radiká-

lis forradalmi 
törekvések

:: KMP
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4. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	DEFINIÁLÁS

A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a köztársaság! Kötőszavakat 
pótolhatsz, a szavakat képezheted!

A köztársaság olyan államforma, amelyben az államhatalom legfőbb birtokosa a nép, mely akaratát 
közvetlenül vagy képviselőin keresztül nyilvánítja ki.

Egy államforma akkor és csak akkor köztársaság, ha az államhatalom legfőbb birtokosa a nép, mely 
akaratát közvetlenül vagy képviselőin keresztül nyilvánítja ki.

közvetlenül államforma

kinyilvánít

képviselőkön 
keresztül nép

akarat legfőbb birtokos államhatalom
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2.  EGYSÉG 
Magyarország a trianoni béke után

A békeszerződés megkötésére 1920. június 4-én a versailles-i kastélyrendszerhez tartozó Nagy-Tria-
non palotában került sor. Az ország területe ennek következtében 282 000 négyzetkilométerről 93 000 
négyzetkilométerre, tehát egyharmadára zsugorodott. Az 1910. évi népszámlálás szerint számított 
közel 21 milliónyi lakosságból az új határok közé 7,6 millió került. Különösen fájdalmas volt, hogy az 
elvesztett népességből több mint hárommilliónyian magyar ajkúnak vallották magukat. (Több mint 
1,6 millió Romániában, több mint 1 millió Csehszlovákiában, közel félmillió a Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyságban.) A megrázkódtatást fokozta, hogy az elkerült magyaroknak hozzávetőleg a fele zárt 
etnikai tömbben a határok mentén élt. 
A békeszerződés jogilag is visszaállította az ország évszázadok óta hiányzó függetlenségét, ám azt 
egyidejűleg erősen csonkította azzal, hogy előírta az általános hadkötelezettség megszüntetését, és 
csupán 35 000 fős hadsereget engedélyezett. Fegyvert és lőszert egyetlen gyárban lehetett előállítani, 
a dunai flottilla fegyveres részét ki kellett szolgáltatni, katonai repülést nem lehetett kiépíteni – mind-
ezt annak érdekében, hogy az ország védelmi képessége a messze jövőben is gyenge maradjon.

1. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – válAsztó KövetKeztetés

Fejezd be a mondatot!

A békekonferencia egyes területek hovatartozásáról nem döntött. A területek lakói dönthették el, mely 
országhoz kívánnak csatlakozni. 
Az Őrvidéken (Burgenlandban) és Sopron környékén élők népszavazáson dönthettek, hogy Magyar-
országhoz vagy Ausztriához kívánnak csatlakozni. Sopron lakói nem Ausztria mellett döntöttek, tehát 
Magyarországhoz csatlakoztak. (Ezért a város megkapta a Civitas fidelissima [a leghűségesebb város] 
kitüntető címet, a burgenlandiak pedig Ausztriát választották.)
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2. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – válAsztás

Tanulmányozd a térképet!

A BÉKEKONFERENCIA EGY TERÜLETET VAGY EGY MÁSIK ORSZÁGHOZ CSATOLT, VAGY A 
TERÜLET LAKÓI DÖNTHETTEK NÉPSZAVAZÁSON, HOGY MELY ORSZÁGHOZ KÍVÁNNAK 
CSATLAKOZNI.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek lehettek! Húzd át azokat, amelyek nem lehet-
tek!

Volt olyan terület, ...
A)    amelyet a békekonferencia egy országhoz csatolt, és lakói nem dönthettek a hovatartozásukról.
B)    amelyet a békekonferencia nem csatolt egy országhoz hanem a terület lakói dönthettek hovatar-

tozásukról.
C)  amelyet a békekonferencia nem csatolt egy országhoz, sem a lakói nem dönthettek a hovatarto-

zásukról.
D)  amelyet békekonferencia csatolt egy adott országhoz és lakói dönthettek a hovatartozásukról.

Húzd alá, amely nem felel meg az állításnak, de történelmileg igaz!

A történelmi tanulmányaid alapján írj egy olyan területet, amelynek a lakói dönthettek a területi 
hovatartozásukról! Pl. a Saar-vidék vagy Sopron és környéke

Magyarország területi veszteségei a trianoni döntés után
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3. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZÉS

A magyar külpolitika legfőbb törekvése a revízió volt, de a revíziós kilátásokat szinte kilátástalanná 
tette, hogy Csehszlovákia, Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság francia támogatással meg-
alakította a kisantantot. A kisantant egyértelműen Magyarország ellen irányult, és együttes ereje  
messze felülmúlta Magyarországét.

Állítsd növekvő sorrendbe a Magyarországot környező kisantant államokat haderejük szerint!

Szerb-Horvát-Szlovén Királyság < Csehszlovákia < Románia

A kisantant és Magyarország katonai erejének aránya 
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4. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – átKódolás

Fejezd be a „műveleteket” az előző ábra alapján!

A	feladat	a	haderő	és	az	erőviszonyok	arányainak	megértetését	szolgálja.

5. FelAdAt
 KoMBinAtív KépesséG – KoMBinálás

A revíziós törekvések ellenállást váltottak ki a környező államokban. 1920–21-ben 
francia támogatással több kétoldalú szövetséget kötött Csehszlovákia (CS), Romá-
nia (r) és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (SZ), és létrehozta az ún. kisantantot, 
hogy megakadályozzák Magyarország terület-visszaszerzési szándékát. 
Milyen szerződések jöttek létre? Használd a kezdőbetűket!

Magyarország + Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság = Csehszlovákia

2 Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság – Magyarország = Románia

2 Csehszlovákia – 3 Magyarország = Románia

SZ CS R R CSSZ
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3.  EGYSÉG  
Politikai rendszer

A magukat ellenforradalminak nevező csoportok már a Tanácsköztársaság alatt szerveződni kezd-
tek. Bethlen István Bécsben megalakította az Antibolsevista Comitét, Aradon Károlyi Gyula vezeté-
sével ellenkormány alakult, ami hamarosan Szegedre költözött. A Tanácsköztársaság bukása hatalmi  
vákuumot eredményezett. Ezt az űrt röviddel a tanácskormány bukása után az ellenforradalmi erők 
vezetője, Horthy Miklós volt képes betölteni. Már 1918-ban megszervezte a Nemzeti Hadsereget, 
és 1919. november 16-án csapatai élén, fehér lovon bevonult Budapestre. Horthy Miklóst – az antant 
jóváhagyásával – az országgyűlés 1920. március 1-jén kormányzóvá választotta. Magyarország király 
nélküli királyság lett. Magyarország képviselői 1920. június 4-én a versailles-i Trianon-palotában alá-
írták az antant békediktátumát, ezzel formálisan lezárult az első világháború. Az ország gazdasági 
és társadalmi konszolidációja bethlen István miniszterelnök nevéhez fűződik. Politikájának meg-
valósításához erős kormánypártra volt szüksége, ezért létrehozta az Egységes Pártot. Ahhoz, hogy 
meg tudja őrizni többségét a parlamentben, az új választójogi törvényben korlátozta a választójogot.  
A belső nyugalom érdekében egyezményt kötött a szociáldemokrata párttal, ez a bethlen–Peyer paktum.  
A társadalmi bázis kiszélesítését és a munkaerő-mobilitás csökkentését szolgálta a korábban megho-
zott nagyatádi-féle földreform. A Bethlen által felépített rendszert a gazdasági válság elsöpörte.
Magyarország külpolitikai törekvéseit a területi revízió határozta meg. Az országot ellenséges álla-
mok vették körül. Jelentős sikernek számított a húszas évek második felében megkötött magyar–olasz 
és magyar–lengyel szerződés. Az ország kikerült a külpolitikai elszigeteltségből. A revíziós politika a 
harmincas években a német szövetséghez vezetett, hiszen a hitleri Németország a magyar törekvések 
támogatójaként tüntette fel magát.

Horthy Miklós bevonulása
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1. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – AnAlóGiáK Képzése

Pótold a párok hiányzó elemét!

2.  FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	DEFINIÁLÁS

„[…] A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi 
karra és a jogakadémiákra az 1920–21-ik tanév kezdetétől csak oly egyének iratkozhatnak be, kik 
nemzethűségi s erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók és csak oly számban, amennyinek 
alapos kiképzése biztosítható. […] arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó 
egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje 
az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctized 
részét.” 

Az 1920:XXV. törvény a felsőoktatási intézményekbe való beiratkozás szabályairól  [numerus  
clausus]

A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a numerus clausus! Kötőszava-
kat pótolhatsz, a szavakat képezheted!

Numerus clausus az az 1920-ban megalkotott törvény, amely nemzetiségi és faji alapon szabta meg az 
egyetemre felvehető hallgatók számát.

Horthy Miklós :: kormányzó = Bethlen István :: miniszterelnök

Egységes Párt :: Bethlen István = Nemzeti hadsereg :: Horthy Miklós

1920. március 1. :: kormányzó-
választás = 1920. június 4. :: trianoni béke-

diktátum aláírása

belső nyugalom 
megteremtése :: Bethlen–Peyer 

paktum = társadalmi bázis 
kiszélesítése :: Nagyatádi-féle 

földreform

faji alap

felvehető hallgató

1920-ban megalkotott egyetem

szám törvény nemzetiség
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3.  FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – válAsztás

Tanulmányozd a szöveget!

Az egyik érettségiző az érettségi vizsgán azt mondta, hogy a magyar diplomácia több országgal fel-
vette a kapcsolatot, és szerződések is születtek ezekből a tárgyalásokból. 

A HÚSZAS ÉVEK MÁSODIK FELÉBEN MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKAI SZÖVETSÉGESE 
OLASZORSZÁG VAGY LENGYELORSZÁG, DE LEHET, HOGY MINDKETTŐ.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek a fenti mondat alapján lehetségesek! Húzd át 
azokét, amelyek nem lehetségesek!

A)    Magyarországnak szövetségese Olaszország is és Lengyelország is.
B)    Magyarországnak szövetségese Olaszország, de nem szövetségese Lengyelország.
C)    Magyarországnak nem szövetségese Olaszország, de szövetségese Lengyelország.
D) Magyarországnak nem szövetségese sem Olaszország, sem Lengyelország.

Melyik az, amelyik megfelel a történelmi valóságnak is? Húzd alá!

4.  FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZÉS

Ismerkedj meg a munkaerő-mobilitás fogalmával!

A munkaerő-mobilitás olyan munkaerőmozgás, amelynek eredményeként a munkaerő társa-
dalmi munkamegosztásban elfoglalt helyzete megváltozik, és ezáltal megváltozik a foglalkozta-
tottak foglalkozási, szakmai struktúrája is.

Tanulmányozd az ábrát!

Állítsd csökkenő sorrendbe a társadalmi mobilitás szerint a különböző ágazatokban dolgozó kereső-
ket!
ipari munkás > önálló iparos > birtokos paraszt > mezőgazdasági munkás > tisztviselő, értelmiségi
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4.  EGYSÉG  
Gazdaság és társadalom a két világháború között

Az első világháború előtti magyar gazdaság az Osztrák–Magyar Monarchia kereteihez igazodott, s 
a birodalom piac- és nyersanyagviszonyaira épült. Ez a nagy és csaknem önellátó gazdasági egység 
1918 őszén hat részre bomlott. A háború után visszaesett termelés jelentős inflációval és munka-
nélküliséggel társult. Befejeződött a gazdasági élet újjászervezése: az ipar szerkezetileg átalakult, a 
mezőgazdaságban új kultúrák jelentek meg. A bethlen-kormány stabilizációs programjában jelen-
tős szerepe volt a beáramló népszövetségi kölcsönnek. 1924-ben megalapították a Magyar nemzeti 
Bankot, az ország jegybankját, amely a pénzügyi stabilizáció jeleként 1927-ben bevezette az új, stabil 
pénzt, a pengőt. A konjunktúra hatására nőtt az egy főre eső nemzeti jövedelem nagysága. Magyar-
ország a közepesen fejlett agrár-ipari országok közé emelkedett fel.
Az 1929–33-as világgazdasági válság leginkább a mezőgazdaságot érintette, ahol túltermelés és az 
árak csökkenése figyelhető meg. Az agrárolló szélesre nyílt. 1929-től az ipart is érintette, elsősorban a 
termelőeszközöket gyártó vállalatok kerültek nehéz helyzetbe. A nemzetközi pénzügyi és hitelrend-
szer összeomlása 1931-ben érte el Magyarországot. A Károlyi-kormány válságkezelő politikája taka-
rékossági programot és újabb hitelek felvételét jelentette. A harmincas évek legfontosabb kérdésévé a 
magyar gabona külföldi elhelyezése vált. Ezt a célt szolgálta az 1934-es német–magyar kereskedelmi 
pótegyezmény és a római jegyzőkönyvek aláírása is. Az ország külkereskedelme és ezzel a gazdaság 
egészének a helyzete is javult. A válság okozta nehézségek a 30-as évek második felére szűnnek meg.
A két világháború közötti magyar társadalom megőrizte torlódott jellegét: egy feudális és egy tőkés 
jellegű társadalmi tagozódás egymás mellett való létezését. A hatalom birtokosai az arisztokrácia és a 
nagytőkések voltak. Az arisztokráciát kb. 500 család alkotta, akik hatalmas földbirtokok urai voltak, 
de részesedtek a politikai hatalomból is. A nagytőkések közé kb. 50 család tartozott, részvénytársa-
ságok, bankok tulajdonosai. Rendkívül heterogén a középosztály: ide tartozott a dzsentri eredetű 
állami hivatalnok-réteg, az értelmiség, a középbirtokosság, a városi középpolgárság. Differenciált volt 
a parasztság: legfelsőbb rétegét a gazdagparasztság alkotta, amelyet a közép- és kisbirtokosok, a föld-
tulajdonnal nem rendelkezők követtek. A tőkés jellegű társadalmi tagozódás legalsó helyén a mun-
kásság (szak-, segéd-, kisipari munkások) volt.

10 pengő
(bankjegy, papírpénz, 157×78 mm, forgalomban volt 1926. december 27-től 1930. június 30-ig.)
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1. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

Tanulmányozd a nagybetűs mondatot!

HA A PARASZT  BIRTOKÁRA HITELT VETT FEL ÉS FIZETÉSKÉPTELENNÉ VÁLT, AKKOR BIR-
TOKÁT ELÁRVEREZTÉK.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

A)    A paraszt birtokára nem vett fel hitelt, fizetésképtelenné vált, birtokát elárverezték. 
B)    A paraszt birtokára nem vett fel hitelt, nem vált fizetésképtelenné, birtokát elárverezték.
C)    A paraszt birtokára nem vett fel hitelt, nem vált fizetésképtelenné, birtokát nem árverezték el.
D)    A paraszt birtokára hitelt vett fel, nem vált fizetésképtelenné, birtokát nem árverezték el.
E)  A paraszt birtokára hitelt vett fel, fizetésképtelenné vált, birtokát nem árverezték el.
F)    A paraszt birtokára hitelt vett fel, fizetésképtelenné vált, birtokát elárverezték. 
G)    A paraszt birtokára nem vett fel hitelt, fizetésképtelenné vált, birtokát nem árverezték el.
H)    A paraszt birtokára hitelt vett fel, nem vált fizetésképtelenné, birtokát elárverezték.

Vizsgáld meg az eseteket! Melyik az, amelyik logikailag igaz, de a valóságban nem fordulhatott elő?   
B, H

2.  FelAdAt
 induKtív GondolKodás – AnAlóGiáK Képzése

Pótold a párok hiányzó elemét!

1924 :: Magyar Nemzeti 
Bank = 1927 :: pengő bevezetése

Bethlen István :: stabilizációs 
program = Károlyi Gyula :: takarékossági 

program

ipar :: szerkezeti 
átalakulás = mezőgazdaság :: új kultúrák

arisztokrácia :: 500 család = nagytőkések :: 50 család
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3.  FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	DEFINIÁLÁS

A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az agrárolló! Kötőszavakat 
pótolhatsz, a szavakat képezheted!

Az agrárolló az a közgazdasági mutató, amely a mezőgazdasági termékek árai és az ipari termékek 
árai közötti viszonyra utal. 

4.  FelAdAt
 induKtív GondolKodás – sorozAtoK Képzése

A két világháború közötti Magyarországon nyitott volt az agrárolló, mely azt jelentette, hogy a mező-
gazdasági termékek árai az ipari termékek árainál erősebben csökkentek.

A grafikon tanulmányozása után folytasd a sort!

1913          0
1928        23
1930        49
1933        �5

A sorozat az adott év ipari termék és gabona árindex különbségén alapul.

közgazdasági mutató ipari termékekárak közötti viszony mezőgazdasági 
termékek

1913                                            1928  1930   1933

50

100

150

[%] árindex

ipari termékek

gabona

139
125

116

��

105

30
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5.  FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KvAntoroK

Olvasd el a szöveget, és értelmezd a nagybetűs kijelentést!

Az infláció lehet hasznos is addig, amíg azt ellenőrzés alatt tudják tartani a kormányok. A BETH-
LEN-KORMÁNY HATALOMRA KERÜLÉSE UTÁN SÚLYOS GONDOT JELENTETT A VÁGTATÓ 
INFLÁCIÓ.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd 
át azokét, amelyek nem következnek!

A)    Van olyan kormány, amelynek hatalomra kerülése után súlyos gondot jelentett a vágtató inflá-
ció.

B)  Nincs olyan kormány, amelynek hatalomra kerülése után súlyos gondot jelentett a vágtató inflá-
ció.

C)  Minden kormány hatalomra kerülése után súlyos gondot jelentett a vágtató infláció.
D)  Egyetlen kormány sincs, amelynek hatalomra kerülése után nem jelentett súlyos gondot a vág-

tató infláció.
E)  Van olyan kormány, amelynek hatalomra kerülése után nem jelentett súlyos gondot a vágtató 

infláció.
F)  Nincs olyan kormány, amelynek hatalomra kerülése után nem jelentett súlyos gondot a vágtató 

infláció.

Húzd alá azokat az állításokat, amelyek nem következnek, de történelmileg igazak!
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5.  EGYSÉG 
Művelődési viszonyok

A Bethlen-kormány kultúrpolitikájának terve Klebelsberg Kunó nevéhez fűződik. 1926-ban lépett 
életbe a népiskolai törvény. A népiskolai fejlesztések hatására csökkent az analfabéták (írástudatla-
nok), nőtt az érettségizettek aránya. 
A két világháború közötti időszak a tudományok fejlődésének nagyszerű korszaka volt. A természet-
tudományos kutatómunka központjai az egyetemek voltak. A szegedi egyetemen dolgozott Szent-
Györgyi Albert biokémikus. A 30-as években izolálta a C-vitamint és 1936-ban a P-vitamint. Munkás-
ságát 1937-ben orvosi és élettani Nobel-díjjal ismerték el. 
A két világháború közötti időszak az irodalom nagy korszaka volt. Három nagy nemzedék követte 
egymást: a Nyugat első nemzedéke: Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Krúdy 
Gyula, a húszas évek generációja: József Attila, Németh László, Veres Péter, Déry Tibor, a harmincas 
évek nemzedéke: Radnóti Miklós, Zelk Zoltán. A népi írók a paraszti népesség szószólóivá váltak: 
Illyés Gyula, Szabó Dezső, Erdei Ferenc.
Európai színvonalú volt a festészet. Kiemelkedő képviselői: Rippl-Rónai József, Barcsay Jenő, Bernát 
Aurél, Moholy-Nagy László.
A magyar zeneművészet is jelentős korszakát élte ebben az időszakban. Bartók Béla új, modern zenét 
teremtett. Kodály Zoltán kidolgozta az ének- és zenetanítás új módszerét.

Hubay Andor: Klebelsberg Kunó, 1935
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1. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZŐ	OSZTÁLYOZÁS

Helyezd el az ábrában a következő fogalmakat: 

tudósok                 biokémikusok                 természettudósok

biokémikusok

természettudósok

tudósok

Szent-Györgyi Albert
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2.  FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	HIERARCHIKUS	OSZTÁLYOZÁS

Írd be az ábrákba a szöveg alapján a megfelelő adatokat!

Babits Mihály

Népi írók

Nyugat első  
nemzedéke

Móricz Zsigmond

Kosztolányi Dezső

Krúdy Gyula

Irodalom

Illyés Gyula

Szabó Dezső

Erdei Ferenc

József Attila

Radnóti Miklós

Zelk Zoltán

Németh László

Veres Péter

Déry Tibor

Harmincas évek

Húszas évek

Irodalom
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3.  FelAdAt
 KoMBinAtív KépesséG – összes részhAlMAz Képzése

A Cserépfalvi Kiadó szerkesztői bizottsága három kiadvány sorsáról dönt: egy tudományos, isme-
retterjesztő műről (T), egy ponyvaregényről (P) és egy verseskötetről (v). A bizottság nem minden 
tagja ért egyet az ajánlott művekkel. Van, aki mindhármat elutasítja, de olyan is van, aki többet is 
támogat.

Hogyan dönthetett a bizottság?

P, VP, T, V P, T

TV, T P

V

A Szép Szó első száma Hatvany Bertalan, József Attila, Fejtő Ferenc, Ignotus Pál és Cserépfalvi Imre 1935. december 27-én kelt  
megállapodása eredményeképpen 1936 márciusában jelent meg, utolsó 35–36. füzete pedig 1939 augusztusában.
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4.  FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés, válAsztás

Olvasd el a forrást!

„Emelni kell a magyar dolgozó tömegek értelmi színvonalát, ma még sokkal inkább, mint a múlt 
század kilencvenes éveinek elején, és szisztematikusan nevelni kell minden téren elsőrangú szak-
embereket, akiknek az a hivatásuk, hogy közigazgatási vezérkara legyenek a magyar termelés-
nek. ...
Mivel igyekszem a magyar munkástömegek művelődési színvonalán emelni? Népiskolák töme-
ges felállításával és az iskolán kívüli népművelés szervezésével...
Csonka Magyarországnak 3455 községe van. Ebből 317-ben építünk 1073 tantermet és 528 tanítói 
lakást. Ennek az 1073 tanteremnek akkora a befogadóképessége, hogy 45 ezer olyan gyermek 
járhat a jövőben tágas, világos és egészséges iskolába, aki korábban vagy egyáltalán nem volt beis-
kolázva, vagy célszerűtlen helyiségekben szorongott. Ha meggondoljuk, hogy Magyarországnak 
750 ezer tankötelese van, akkor ez a 45 ezer, akiket jó iskolákhoz juttatjuk, nagyon jelentékenynek 
mondható.” 

(Klebelsberg Kunó: A magyar kultúra jövője, 1926)

Klebelsberg Kunó kultuszminiszter szerint: AKKOR ÉS CSAK AKKOR LEHET A MUNKÁSTÖME-
GEK MŰVELŐDÉSI SZÍNVONALÁT EMELNI, HA TÖMEGESEN NÉPISKOLÁKAT ÉPÍTENEK, ÉS 
MEGSZERVEZIK AZ ISKOLÁKON KÍVÜLI NÉPMŰVELÉST.

Értelmezd ezt a kijelentést! A következő lehetőségek közül karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek 
esetén a nagybetűs kijelentés igaz! Húzd át, amelyek esetén nem igaz!

A)   A munkástömegek művelődési színvonalát nem emelik, tömegesen népiskolákat építenek, meg-
szervezik az iskolán kívüli népművelést.

B)    A munkástömegek művelődési színvonalát nem emelik, nem építenek tömegesen népiskolákat, 
megszervezik az iskolán kívüli népművelést.

C)    A munkástömegek művelődési színvonalát nem emelik, nem építenek tömegesen népiskolákat, 
nem szervezik meg az iskolán kívüli népoktatást.

D)   A munkástömegek művelődési színvonalát emelik, nem építenek tömegesen népiskolákat, nem 
szervezik meg az iskolán kívüli népoktatást.

E)   A munkástömegek művelődési színvonalát emelik, tömegesen népiskolákat építenek, nem szer-
vezik meg az iskolán kívüli népoktatást.

F)    A munkástömegek művelődési színvonalát emelik, tömegesen népiskolákat építenek, megszer-
vezik az iskolán kívüli népoktatást.

G)    A munkástömegek művelődési színvonalát nem emelik, tömegesen népiskolákat építenek, nem 
szervezik meg az iskolán kívüli népoktatást.

H)  A munkástömegek művelődési színvonalát emelik, tömegesen népiskolákat nem építenek, meg-
szervezik az iskolán kívüli népoktatást.





2. MOdUL
EGYETEMES  
TÖRTÉNELEM  
A KÉT vILÁGhÁbORÚ 
KÖZÖTT
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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 bÉKERENdSZEREK

Az első világháború, mint minden háború, békeszerződésekkel ért véget. Az I. világháborút lezáró 
béketárgyalást 1919. január 18-án Párizsban nyitották meg. A különböző országokkal a Párizs kör-
nyéki kastélyokban írták alá a szerződéseket, ezért ezt a békerendszert Párizs környéki békéknek 
nevezzük. Magyarországgal a versailles-i Nagy Trianon nevű kastélyban tárgyaltak, és ott írták alá a 
hazánkat megcsonkító trianoni békeszerződést. 
Az I. világháború alatt és után Európa térképe teljesen átrajzolódott. Régi államok és birodalmak 
szűntek meg: alkotóelemeire bomlott az Osztrák–Magyar Monarchia. Törökország elvesztette euró-
pai területének jelentős részét, Németországtól elcsatoltak jelentős területeket. Régi államok éledtek 
újjá: Lengyelország visszanyerte függetlenségét, Csehország a Magyarországtól elcsatolt Felvidékkel 
és más területekkel együtt Csehszlovákiát hozta létre, feléledtek a balti államok. Románia Magyar-
országtól is szerzett területeket. Magyarországtól leválasztott déli területeket, Horvátországot, Szlo-
véniát, Szerbiát és Bosznia-Hercegovinát egyesítve létrehozták a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot, 
amelyet 1929-tól Jugoszláviának neveztek.
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1. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZŐ	OSZTÁLYOZÁS

Töltsd ki a szöveg alapján az ábrát!

2. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KvAntoroK

Tanulmányozd a szöveget!

A békeszerződés következtében a vesztes államokat megalázó feltételekkel békekötésre kényszerí-
tették a győztes hatalmak. A győztesek hatalmi szempontok szerint területeket csatoltak el a vesztes 
államoktól. 
A BÉKEKÖTÉS „EREDMÉNYE”, HOGY NÉMETORSZÁG TERÜLETE ÉS LAKOSSÁGA DRÁMA-
IAN LECSÖKKENT.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd 
át azokét, amelyek nem következnek!

A)    Van olyan ország, amelynek területe és lakossága egy békekötés eredményeként drámaian 
lecsökken.

B)  Nincs olyan ország, amelynek területe és lakossága egy békekötés eredményeként drámaian 
lecsökken.

C)  Minden ország területe és lakossága egy békekötés eredményeként drámaian lecsökken.
D)  Egyetlen ország sincs, amelynek területe és lakossága egy békekötés eredményeként drámaian 

lecsökken.
E)  Van olyan ország, amelynek területe és lakossága egy békekötés eredményeként nem csökken le 

drámaian.
F)  Nincs olyan ország, amelynek területe és lakossága egy békekötés eredményeként nem csökken 

le drámaian.

Húzd alá azokat a lehetőségeket, amelyek igazak, de nem következnek az állításból, és keress példát rá!

békerendszerek

Párizs-környéki békék

trianoni béke
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3. FelAdAt
 KoMBinAtív KépesséG – descArtes-szorzAt Képzése

Az egyik televíziós kvízműsorban a versenyzők történelmi feladatot kaptak. A feladat szerint az 1920-
as évek nemzetközi egyezményeinek évszámait, létrehozójuk, illetve névadójuk neveit és a létrejöttük 
helyszíneit kellett az összes lehetséges módon csoportosítaniuk. Az alábbi, táblázatba foglalt adatokat 
kapták meg a versenyzők.

Szerződés Időpont Helyszín
Dawes-terv (D) 1929 Párizs (P)
Kellogg–Briand-paktum (K) 1928 Hága (H)
Young-terv (y) 1924 London (l)

Milyen csoportokat hozhattak létre a versenyzők?

Karikázd be a történelmileg összetartozó felsorolásokat!

D L 1924 D L 1928 D L 1929

D H 1924 D H 1928 D H 1929

D P 1924 D P 1928 D P 1929

Y P 1924 Y P 1928 Y P 1929

Y L 1924 Y L 1928 Y L 1929

Y H 1924 Y H 1928 Y H 1929

K L 1924 K L 1928 K L 1929

K H 1924 K H 1928 K H 1929

K P 1924 K P 1928 K P 1929
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4. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

Olvasd el az ismertetőt! Gondolkodj a nagybetűs mondaton!

Az első világháború új vonása volt, hogy a háború kimenetele nemcsak a katonák fronton aratott győ-
zelmétől függött, hanem már az országok gazdasági teljesítőképessége is meghatározóvá vált. 

HA A KATONÁK A FRONTOKON NEM GYŐZNEK ÉS A HÁTORSZÁG TELJESÍTŐKÉPESSÉGE 
SEM KIELÉGÍTŐ, AKKOR A HÁBORÚT NEM NYERIK MEG.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

A)    A katonák győznek, a hátország teljesítőképessége is kielégítő, a háborút megnyerik.
B)    A katonák nem győznek, a hátország teljesítőképessége kielégítő, a háborút mégis megnyerik.
C)    A katonák győznek, de a hátország teljesítőképessége nem kielégítő, a háborút megnyerik.
D)    A katonák győznek, a hátország teljesítőképessége kielégítő, és a háborút nem nyerik meg.
E)    A katonák nem győznek, a hátország teljesítőképessége sem kielégítő, a háborút sem nyerik meg.
F)  A katonák nem győznek, a hátország teljesítőképessége sem kielégítő, de a háborút megnyerik.
G)    A katonák nem győznek, de a hátország teljesítőképessége kielégítő, és a háborút nem nyerik meg.
H)    A katonák győznek, a hátország teljesítőképessége nem kielégítő, és így a háborút sem nyerik meg.

5. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – válAsztás

Olvasd el a szöveget, és tanulmányozd a nagybetűs állítást!

Az I. világháborút lezáró békeszerződések fontos részét képezik a területi kérdések. A PÁRIZS-KÖR-
NYÉKI BÉKÉK VAGY ELCSATOLTAK, VAGY HOZZÁCSATOLTAK TERÜLETEKET  EGY ORSZÁG-
HOZ, DE LEHET, HOGY NEM VÁLTOZOTT AZ ORSZÁG TERÜLETE.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek előfordulhattak a nagybetűs mondatból! 
Húzd át azokét, amelyek nem fordulhattak elő!

Volt olyan ország, amelyhez a Párizs-környéki békék

A)    hozzácsatoltak területeket, de nem csatoltak el tőle.
B)    elcsatoltak területeket, és nem csatoltak hozzá.
C) csatoltak hozzá, és csatoltak el tőle területeket.
D)    nem csatoltak hozzá, és nem csatoltak el területeket.

Keress a térképen mindegyik típusú változtatásra példákat!



46 MATEMATIKA „b” • TörTénElEM • 12. évfolyAM TAnárI úTMuTATó

Mednyánszky László: Szerbiában, 1914.
Olaj, vászon, 67,6×100 cm, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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2.  EGYSÉG 
Oroszország 

Az I. világháború erőfeszítései felszínre hozták Oroszország problémáit. A háborús vereségek, a 
Raszputyin-ügy, a fokozódó ellátási nehézségek miatt a cári rendszer tekintélye a mélypontra zuhant. 
Már egy palotaforradalom gondolata is érlelődött. 1917. március 8-án (az ortodox-naptár szerint feb-
ruár 23-án) a kenyérhiány miatt tömegtüntetések kezdődtek Péterváron. Márciusra a helyzet teljesen 
kontrollálhatatlanná vált. A cár feloszlatta a Dumát, közben megalakult Pétervárott a Munkásküldöt-
tek Szovjetjeinek Ideiglenes Végrehajtó Bizottsága.  Lemondott II. Miklós cár, megdőlt a monarchia 
Oroszországban. 
A megalakuló Ideiglenes Kormány élére Lvov herceg került. A polgári forradalom kezdeti szakaszát a 
kettős hatalom jellemezte. A két hatalmi pólust az Ideiglenes Kormány és a szovjetek, a munkás- és 
katonaküldöttek tanácsai képezték. A legbefolyásosabb a petrográdi szovjet volt. Az Ideiglenes Kor-
mány a demokratikus pártok, az eszerek (parasztpártiak), az oktobristák (alkotmányos monarchisták) 
és a kadétok (alkotmányos demokraták) részvételével alakult meg. A kettős hatalom másik pólusát a 
szovjetek alkották. A szovjetekben a szocialista pártok képviselőinek volt meghatározó szerepe. Ezek 
között kiemelkedett az eszer párt. A másik két párt a marxista Oroszországi Szociáldemokrata Párt-
ból alakult ki. A mérsékeltebb mensevik (szociáldemokraták) és a radikális bolsevik (kommunisták) 
szárny áprilisig egyetértett abban, hogy Oroszországban először polgári demokratikus forradalom 
zajlott le, és a szocialista forradalom csak később aktuális. Májusban átalakult a kormány, megszűnt 
a kettős hatalom. Szeptember elején Pétervár ellen vonult a monarchista Kornyilov tábornok, ám a 
felfegyverzett munkásság megvédte a várost.  Péterváron szeptemberben a szovjetekben bolsevik 
többség alakul ki. A bolsevikok forradalmi katonai bizottságokat szerveztek, a hatalom erőszakos 
megragadására szervezkedtek. A polgári demokratikus forradalom, amely a háború elviselhetetlen 
terhei miatt tört ki, elbukott. A zavaros és feszült helyzetben a kommunizmus eszméjét felhasználva 
1917 novemberében egy szűk, de esélyes elit átvehette a forradalom irányítását, és néhány éven belül 
diktatúrát alakított ki Oroszországban.

1. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	DEFINIÁLÁS

A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a politikai forradalom! Kötő-
szavakat pótolhatsz, a szavakat képezheted!

A politikai forradalom olyan folyamat, amely az uralkodó csoportoknak a népesség túlnyomó része 
vagy kisebb forradalmi csoportosulások által kikényszerített átrendeződése, amelyet gyakran erőszak 
jellemez.

kikényszerített 
átrendeződés

népesség túlnyomó 
része

erőszak jellemez folyamat

kisebb forradalmi 
csoportosulás uralkodó csoportok
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2. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – átKódolás

Oroszországban csak 1918-ban vezették be a Gergely-naptárt, addig a Julián-naptárt 
használták. A Julián-naptárt is csak későn, 1700. január elsején vezette be I. Péter 
cár.

Mikor történtek az oroszországi forradalom eseményei? A táblázat üres helyeire írd 
be a dátumokat!

Julián-naptár (régi naptár) Gergely-naptár (új naptár) Esemény

1917. február 23. 1917. március 8. forradalom kirobbanása

1917. március 2. 1917. március 15. II. Miklós cár lemondása

1917. július 17. 1917. július 30. Kerenszkij-kormány megalakulása

1917. október 25. 1917. november 7. bolsevik hatalomátvétel

3. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KvAntoroK

„Mi nem egyes emberek ellen viselünk hadat. Mi a burzsoáziát mint osztályt akarjuk megsemmi-
síteni. Ezért aztán ne is keressenek a vizsgálat során olyasféle anyagokat és bizonyítékokat, hogy 
a vádlott tettel vagy szóval a szovjetek ellen fordult. Az első kérdés, amit fel kell tenniük: melyik 
osztályhoz tartozik az illető, milyen neveltetésű, mi a végzettsége, mi a szakmája. Ebben rejlik a 
vörös terror értelme és lényege.”

A Vörös Terror című lap cikke, 1918. november

A VÖRÖS TERROR EGY OSZTÁLYT ÉS NEM EGYES EMBEREKET 
AKAR FELSZÁMOLNI. 

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a 
nagybetűs állításból! Húzd át azokét, amelyek nem következnek!

A) Van olyan terror, amely nem egy osztályt, hanem egyes embereket akar felszámolni.
B)    Van olyan terror, amely egy osztályt és nem egyes embereket akar felszámolni.
C) Minden terror egy osztályt és nem egyes embereket akar felszámolni.
D) Egyetlen terror sincs, amely nem egy osztályt, hanem egyes embereket akar felszámolni.
E) Nincs olyan terror, amely egy osztályt és nem egyes embereket akar felszámolni.
F) Nincs olyan terror, amely nem egy osztályt, hanem egyes embereket akar felszámolni.

Húzd alá, amelyik állítás igaz, de nem következik a nagybetűs állításból!
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4. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

Olvasd el!
A kor proletár-marxista felfogása szerint, HA VALAKI NEM A BURZSOÁZIA TAGJA VOLT, AKKOR 
AZ NEM VOLT ELLENSÉG.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhattak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhattak elő!

A)    Valaki tagja a burzsoáziának, és ellenség.
B)    Valaki tagja a burzsoáziának, és nem ellenség.
C) Valaki nem tagja a burzsoáziának, és ellenség.
D)    Valaki nem tagja a burzsoáziának, és nem ellenség.

5. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	HIERARCHIKUS	OSZTÁLYOZÁS

Töltsd ki a szöveg alapján az ábra hiányzó elemeit!

Ideiglenes Kormány szovjetek

eszerek

bolsevikok

mensevikek

eszerek

oktobristák

kadétok

kettős hatalom
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3.  EGYSÉG 
A tőkés világgazdaság stabilizációja a 20-as években

A háború okozta sebek és az eltérő politikai célok a háború után teljesen megosztották Európát. Az 
USA elfordult a kontinenstől, Anglia birodalmát próbálta egybetartani, míg Franciaország minden 
erejét a német hatalom újjáéledésének megakadályozására fordította. Németországban, mivel más 
túlélési esély nem volt, a teljesítési politika hívei kerültek előtérbe. 
A jóvátétel miatt egyre feszültebb francia–német viszonyt az 1924-ben kidolgozott Dawes-terv pró-
bálta megoldani. Németország 800 millió márka kölcsönt kapott. A politikai enyhülést követte a gaz-
dasági közeledés Franciaország és Németország között. 1926-ban Németországot felvették a Nép-
szövetségbe, ebben az évben szűnt meg Németország katonai ellenőrzése. 1929-ben a Dawes-terv 
lejáratakor kidolgozták a Young-tervet, amelyben a végleges jóvátételt határozták meg. A hatalmas 
jóvátételi összeg belpolitikai válságot indított el Németországban, amelyen többé már nem lehetett 
úrrá lenni. 

„Kelet- és Közép-Európa gazdasági kilátásai tovább rontották a helyzetet, mert a sebtében lét-
rehozott új országokban a vámok és illetékek gátolták az általános fejlődést. A háború előtti 
tizennéggyel szemben már huszonhétfajta fizetőeszköz volt Európában, a határok hossza 20 000 
kilométerrel növekedett; a „meggondoltan létrehozott” új határok elválasztották a gyárakat a 
nyersanyagoktól, a kohókat a szénbányáktól, a gazdaságokat a piactól. (...)”

Részlet Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása című könyvéből

1. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – AnAlóGiáK Képzése

Pótold a párok hiányzó elemét!

háború előtt :: 14 fizetőeszköz = háború után :: 27 fizetőeszköz

gyárak :: nyersanyag = kohó :: szénbánya

1924 :: Dawes-terv = 1929 :: Young-terv
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2. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KvAntoroK

Tanulmányozd a nagybetűs mondatot!

„Kelet- és Közép-Európa gazdasági kilátásai tovább rontották a helyzetet, mert A SEBTÉBEN LÉTREHO-
ZOTT ÚJ ORSZÁGOKBAN A VÁMOK ÉS ILLETÉKEK GÁTOLTÁK AZ ÁLTALÁNOS FEJLŐDÉST.”

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs kijelentésből! 
Húzd át azokét, amelyek nem következnek!

A)    Van olyan ország, ahol a vámok és illetékek gátolták az általános fejlődést.
B) Egyetlen országban sem gátolták a vámok és illetékek az általános fejlődést.
C) Minden országban gátolták a vámok és illetékek a fejlődést.
D) Van olyan ország, amelyben a vámok és illetékek nem gátolták az általános fejlődést.
E) Nincs olyan ország, amelyben a vámok és illetékek gátolták az általános fejlődést.
F) Nincs olyan ország, amelyben a vámok és illetékek nem gátolták az általános fejlődést.

3. FelAdAt
	 	DEDUKTÍV	 GONDOLKODÁS	 –	 VISSZALÉPŐ	 KÖVETKEZTETÉS,	

válAsztó KövetKeztetés

„Hogyha egyszer Németországban helyreállnak a rendes gazdasági körülmények és a rendes ter-
melékenység, meggyőződhetünk arról, hogy a legnagyobb mértékben reményteljes becslések a 
jövőben elérhetőként megcsillanó összegek tekintetében mindenképpen beigazolódnak. Azon-
ban a felépülés nélkül azok a jóvátételi fizetések, amelyeket el lehetne érni, csekély értékűek len-
nének ahhoz, hogy a hitelező nemzetek sürgős szükségleteit kielégítsék.”

Dawes-terv, 1924

Fejezd be a megkezdett mondatokat!

a)  Ha az USA nem állítja helyre Németország gazdasági teljesítőképességét, akkor Németország nem 
tudja fizetni a jóvátételt. Németország tudta fizetni a jóvátételt, tehát az USA helyreállította Német-
ország gazdasági teljesítőképességét.

b)  Az USA vagy pénzügyi támogatást nyújt a német gazdaság helyreállításához, ekkor Németország 
fizeti a jóvátételt Angliának és Franciaországnak, az angolok és a franciák pedig törleszteni tudják 
hiteleiket az USA-nak, vagy az USA lemond a hitelek törlesztéséről. Az USA nem mondott le hite-
leinek törlesztéséről, tehát pénzügyi támogatást nyújtott a német gazdaság helyreállításához.
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4. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KvAntoroK

Olvasd el a forrást! Tanulmányozd a nagybetűs mondatot!

„Az egyes országok közötti háborús tartozások és az 1918–1920 közötti hitelsegélyek összege  
28 milliárd dollárt tett ki. Az Egyesült Államok 11,5 milliárd dollárt hitelezett. Tartozása nem volt, 
ugyanakkor Franciaországnak 0,8 milliárd dollár tartozása volt, ennek ellenére 0,6 milliárd dollárt 
hitelezett. A győztesek háborús jóvátételekből akarták rendezni pénzügyi gondjaikat.” 

Részlet Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása című könyvéből

A forrásból láthatjuk, hogy az első világháborút követő években nemcsak a politikai, hanem a hitel-
viszonyok is összekuszálódtak. FRANCIAORSZÁGNAK TARTOZÁSA IS VOLT, ÉS HITELEZETT IS.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd 
át azokét, amelyek nem következnek!

A) Van olyan ország, amelynek tartozása van, de nem hitelez.
B)    Van olyan ország, amelynek tartozása van és hitelez.
C) Minden ország olyan, hogy tartozása van és hitelez.
D) Nincs olyan ország, amelynek tartozása van, de nem hitelez.
E) Egyetlen ország olyan sincs, amelynek tartozása van, de nem hitelez.
F) Nincs olyan ország, amelynek tartozása van és hitelez.

5. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KApcsolás

„A Magas Szerződő Felek népeik nevében ünnepélyesen kijelentik, hogy a háborúnak a nem-
zetközi viszályok elintézése céljából való igénybevételét elítélik, s egymáshoz való viszonyukban 
erről, mint a nemzetközi politika eszközéről lemondanak. (…) A Magas Szerződő Felek elismerik, 
hogy a közöttük esetleg felmerülő bármely természetű vagy eredetű vitáknak vagy nézeteltéré-
seknek megoldását vagy elrendezését mindenkor csak békés úton szabad keresni.”

(Részletek a Kellog–Briand-szerződésből)

A szerződésben a felek rögzítik, hogy a jövőben HA KÉT NEMZET 
KÖZÖTT VITÁS ÜGYEK VANNAK, AKKOR AZOKAT TÁRGYA-
LÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL ÉS NEM HÁBORÚVAL KELL MEGOL-
DANI.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, 
amelyek előfordulhatnak, és húzd át azokét, amelyek nem fordul-
hatnak elő!

A)    Vitás ügyek vannak. Azokat tárgyalásokkal oldják meg, és nem háborúval.
B) Vitás ügyek vannak. Azokat nem tárgyalással, hanem háborúval oldják meg.
C) Vitás ügyek vannak. Azokat se tárgyalással, se háborúval nem oldanak meg.
D) Vannak vitás ügyek. Azokat tárgyalásokkal is és háborúval oldják meg.
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4.  EGYSÉG 
Eszmék, ideológiák, pártok

A gazdaság átalakulásával együtt átalakultak a pártviszonyok is. A munkáspártok megerősödése a 
szociáldemokrata pártok felvirágzásához vezetett. Ilyen párt volt a Magyarországi Szociáldemok-
rata Párt. 1918 után Európában és azon kívül is sorra alakultak meg a sokszor a szociáldemokrácia 
radikális szárnyaiból kiváló és más irányzatokat tömörítő kommunista pártok, mint a Kommunisták 
Magyarországi Pártja. A munkáspártok mellett önálló politikai képviseletet harcolt ki a parasztság is, 
sorra alakultak parasztpártok, többségükben a birtokos parasztság vezetésével. Magyarországon is 
szerveződtek ilyen pártok, mint például az 1930-ban alakult Független Kisgazdapárt.
Új jelenség, hogy az egyházak politikailag aktivizálódnak. Az 1891-es Rerum Novarum enciklikája 
kiadása után sorra alakultak keresztényszocialista és kereszténydemokrata pártok, melyek a mun-
kásság vallásos tömegeit tömörítették. Magyarországon is tevékenykedett az országos Keresztény-
szocialista Párt. Kereszténydemokrata eszméket testesített meg Németországban az 1918-ban alapí-
tott német nemzeti néppárt.
A háború és a gazdasági válság hatására megjelentek olyan politikai erők is, amelyek a polgári rend 
erőszakos megdöntésére és diktatúrák bevezetésére törekedtek. A szélsőjobboldali és a szélsőbaloldali 
pártok demagógia eredményeként tömegpártokká váltak, amelyeket egy személy vagy esetleg egy 
szűk hatalmi elit irányított.
A két világháború közötti korszakot két ideológia uralma jelzi: a fasizmusé és a kommunizmusé.
A fasizmus szűkebb értelemben Benito Mussolini olaszországi mozgalmát foglalja magában, tágabb 
értelemben viszont magában foglalja az összes rokon pártot és mozgalmat, mint például az olasz 
Nemzeti Fasiszta Pártot, a Nemzeti Szocialista Német Munkáspártot, a magyar nyilaskeresztes 
Pártot és még számos más európai pártot.

„Fanatizáltam a tömeget, hogy politikám eszközévé tegyem. Kényszerítettem, hogy emelkedjen 
önmaga fölé, értelmet és tevékenységet adtam neki. Szememre hányták, hogy a legalacsonyabb 
ösztönöket élesztem fel a tömegben. Ez igaz. Ha ésszerű érveléssel állok a tömeg elé, nem ért meg; 
de ha olyan érzelmeket keltek benne, amelyek szájaíze szerint valók, nyomban követi a paran-
csot, amelyet adok neki. Tömeggyűlésen nincs helye a gondolatnak... mentül nagyobb a tömeg, 
annál könnyebb irányítani. Mennél dúsabb színezésű az emberi alkotóelemek, parasztok, mun-
kások, tisztviselők összetétele, annál inkább válnak egyéntelenített, tipikus tömeggé. Semmit sem 
lehet csinálni a művelt emberek, hivatásbeli vagy másféle érdekek képviselőinek korlátolt száma 
miatt.”

(Hitler)
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1. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	HIERARCHIKUS	OSZTÁLYOZÁS

Töltsd ki a szöveg alapján az ábra hiányzó elemeit!

pl. Független 
Kisgazdapárt

paraszt-
pártok

pártok 
1918 után

fasiszta pártok

pl. Nemzeti 
Fasiszta Párt

pl. Nemzeti Szo-
cialista Német 
Munkáspárt

pl. Nyilaskeresz-
tes Párt

keresztény-
demokrata

keresztény

pl. Kommunis-
ták Magyaror-

szági Pártja

pl. Országos 
Keresztényszoci-

alista Párt

pl. Német Nem-
zeti Néppárt

keresztény-
szocialista

pl. Magyaror-
szági Szociálde-

mokrata Párt

kommunista

szociál-
demokrata

munkás-
pártok
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2. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KvAntoroK

Olvasd el a szöveget!

Az I. világháború nem oldotta meg a társadalmi problémákat, hanem inkább elmélyítette azokat.  
A tömegek a kialakult eszmei, politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági válságra sokféleképpen 
reagáltak.

A MODERN KOR ELBIZONYTALANÍTÓ HATÁSAIVAL SZEMBEN A SZÉLSŐSÉGES IDEOLÓ-
GIÁK SZILÁRD MEGGYŐZŐDÉST, PROGRAMOT NYÚJTOTTAK HÍVEIKNEK.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs kijelentésből! 
Húzd át azokét, amelyek nem következnek!

A)    Van olyan kor, amelynek szélsőséges ideológiái szilárd programot és meggyőződést nyújtanak a 
híveiknek.

B)  Minden kor szélsőséges ideológiái szilárd programot és meggyőződést nyújtanak a híveiknek.
C)  Egyetlen kor szélsőséges ideológiái sem nyújtanak szilárd programot és meggyőződést a híveik-

nek.
D)  Van olyan kor, amelynek szélsőséges ideológiái nem nyújtanak szilárd programot és meggyőző-

dést nyújtanak a híveiknek.
E)  Nincs olyan kor, amelynek szélsőséges ideológiái szilárd programot és meggyőződést nyújtanak 

a híveiknek.
F)  Nincs olyan kor, amelynek szélsőséges ideológiái nem nyújtanak szilárd programot és meggyő-

ződést a híveiknek.

Vitassátok meg, hogy a kijelentés állítása csak a modern korra érvényes? Mi a szerepe az ideológiák-
nak a társadalmak életében?

3. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – AnAlóGiáK Képzése

Pótold a párok hiányzó elemét! Vedd alapul a Hitlertől idézett forrást!

ésszerű érvelés :: értetlenség = érzelmekre hatás :: parancskövetés

fanatizált tömeg :: politikai eszköz = tipikus tömeg :: irányítható tömeg
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4. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

Olvasd el a szöveget!

„Elnéptelenítési eljárást kell megállapítani. Azt kérdezheti tőlem, mit jelent az „elnéptelenítés”, 
vajon az-e a célom, hogy egész nemzeteket kiirtsak? Nos, igen, ilyesmiről van szó. A természet 
kegyetlen, jogunk van hát nekünk is kegyetlennek lennünk. Ha az eljövendő háború vas és tűz 
orkánjába tudom hajszolni a germánság virágát anélkül, hogy a legcsekélyebb sajnálatot érezném 
a drága vérért, amely patakokban fog ömleni, ki vitathatná el tőlem a jogot, hogy megsemmisítsem 
alacsonyabb fajú emberek millióit, akik úgy elszaporodtak, mint a legyek, s akiket egyébként nem 
fogok kivégeztetni, hanem csak tervszerűen megakadályozom szaporodásukat? …, most talán itt 
van a pillanat, hogy megvédjük az erőseket, akiket a náluknál alacsonyabbrendűek fenyegetnek. 
... Azt mondták, németből húszmillióval több van a kelleténél. Most majd kellőképp megfordítva, 
mi fogjuk ezt mondani. …Elfogadom azoknak az uraknak becslését: el kell tüntetni húszmil-
lió embert, de legyenek szívesek megengedni nekünk, hogy máshonnan tüntessük el őket, ne a 
németek közül…”

Hitler

Hitler az eljövendő cselekedeteinek igazolására és tetteinek magyarázatára a természetre hivatkozik, 
a kegyetlenségeket a természetjogra hivatkozva próbálja meg értelmezni. 
HA A TERMÉSZET KEGYETLEN, AKKOR JOGUNK VAN HÁT NEKÜNK IS KEGYETLENNEK 
LENNÜNK.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

Hitler az állítja, hogy

A)    a természet nem kegyetlen, és nincs jogunk kegyetlennek lenni.
B)    a természet kegyetlen, és jogunk van kegyetlennek lenni.
C)    a természet nem kegyetlen, jogunk van kegyetlennek lenni.
D) a természet kegyetlen, nincs jogunk kegyetlennek lenni.

Melyik állítással értesz egyet? Fejtsd ki véleményedet arról az állításról, amellyel egyetértesz!
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5.  EGYSÉG 
A második világháború

1939. szeptember 1-jén németország hadüzenet nélkül megtámadta lengyelországot. Anglia és 
Franciaország hadat üzent ugyan, de ezt nem követték hadműveletek. Ez volt az úgynevezett fur-
csa háború. 1940-ben a német haderő lerohanta Dániát, Norvégiát, Hollandiát és Belgiumot. Fran-
ciaország két részre szakadt. Jelentős része német megszállás alá került, a déli részen megalakult a 
németekkel együttműködő, Petain marsall vezette rezsim. Hitler az angliai csatában elszenvedte első 
kudarcát. 1941. június 22-én Németország megtámadta a Szovjetuniót. A kelet-európai fronton és a 
háború menetében is a fordulatot a sztálingrádi csata jelentette 1943 elején. Németország elvesztette 
a stratégiai kezdeményezést.
1941. december 7-én Japán megtámadta az Amerikai Egyesült államok kikötőjét, Pearl Harbourt. 
Ezért az Amerikai Egyesült Államok is belépett a háborúba. A japán előrenyomulást 1942-ben sike-
rült megállítani. Észak-Afrikában a szövetségesek partra szállása változtatta meg az erőviszonyokat, 
és 1943-ban itt is megtörtént a fordulat. 1943 után a német haderő folyamatosan visszavonult, de 
még mindig jelentős erőt képviselt. 1944. június 6-án Normandiában a szövetségesek megnyitották 
a második frontot. Európában 1945. május 9-én ért véget a tengelyhatalmak vereségével a második 
világháború, de Japán csak szeptember 2-án írta alá a kapitulációt.
Az antifasiszta koalíció létrejöttében fontos szerepet játszott az Egyesült nemzetek kiáltványának 
elfogadása. Ebben 26 nemzet vállalta, hogy a harcot a végső győzelemig folytatja. 
A három antifasiszta nagyhatalom – az USA, Anglia és a Szovjetunió – együttműködésében döntő 
jelentőségű volt a teheráni értekezlet, amelyen a nagyhatalmak kinyilvánították, hogy a harcot 
Németország kapitulációjáig folytatják. 1945 februárjában zajlott a jaltai konferencia, ahol már a 
háború utáni rendezés kérdései kerültek előtérbe. Az európai háború befejezése után, 1945 júliusában 
tartották a potsdami tanácskozást, ahol már mutatkoztak a koalíció felbomlásának jelei. 
Az amerikai elnök a tanácskozásról hazafelé tartva, kiadta a parancsot az első atombomba bevetésére. 
Az amerikaiak 1945. augusztus 6-án Hirosimára, majd augusztus 9-én Nagasakira ledobták az atom-
bombát.
A második világháború alatt emberek millióit semmisítették meg. Koncentrációs táborokat építettek. 
A zsidókat gettókba kényszerítették. Közel hatmillió ember lett a holocaust áldozata.
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1. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZÉS

Tanulmányozd a térképet!

Állítsd népességük növekvő sorrendjébe a jelmagyarázat segítségével a második világháború alatt 
hazánkhoz visszacsatolt területeket! 
Kárpátalja < Délvidék és Muraköz < Felvidék < Észak-Erdély

Állítsd területük növekvő sorrendjébe a visszacsatolt területeket!
Délvidék és Muraköz < Felvidék < Kárpátalja < Észak-Erdély

2. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – válAsztó KövetKeztetés

Fejezd be a mondatot!

Az üldözötteket vagy az egyházak, vagy magánszemélyek, vagy a Vöröske-
reszt, vagy egyes nagykövetségek alkalmazottai menekítették. Raoul Wallen-
berg nem magánszemélyként, nem vöröskeresztes alkalmazottként, és nem 
egyházi személyként segített az üldözöttek menekítésében. Tehát ő egy nagy-
követség alkalmazottja volt.
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3. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – átKódolás

Olvasd el a forrást!

„A pillanat alkalmas volt rá, hogy dologhoz lássunk, ezért azt mondtam [Churchill Sztálinnak]: 
Jussunk előre a balkáni ügyekben. Az Önök seregei Romániában és Bulgáriában vannak. Nekünk 
érdekeltségeink, képviseleteink és ügynökeink vannak ott. Ne keresztezzük jelentéktelen ügyek-
kel egymás útját. Ami Nagy-Britanniát és Oroszországot illeti, mit szólna hozzá, ha önöknek 
kilencven százalékos túlsúlyuk volna Romániában, nekünk ugyancsak kilencven százalékunk 
Görögországban, Jugoszláviában pedig fele-fele arányban osztoznánk? Miközben ezt fordítot-
ták, egy fél ív papírra felírtam: Románia: Oroszország 90%, a többiek 10%, Görögország: Nagy- 
Britannia: 90%, Oroszország 10% (az USA-val egyetértésben), Jugoszlávia: 50-50%, Magyarország: 
50-50%, Bulgária: Oroszország 75%, a többiek 25%. Az asztalon odacsúsztattam Sztálin elé, aki 
közben meghallgatta a fordítást. Pillanatnyi szünet következett: Sztálin akkor fogta a kék ceru-
záját, vastagon kipipálta a feljegyzést, majd visszacsúsztatta felénk. Az egész nem tartott tovább, 
mint amennyi idő alatt most leírom. …
Ezután hosszabb szünet állt be. A papírlap az asztal közepén hevert. Végül így szóltam: Nem gon-
dolja, hogy meglehetősen cinikus dolog volna azt a benyomást kelteni, hogy csak úgy félvállról 
vesszük ezeket a több millió ember sorsát eldöntő dolgokat? Égessük el ezt a papírt! Ne, tartsa csak 
meg – mondta Sztálin.” 

Churchill: A második világháború, 1953

Fejezd be a „műveleteket”!

A	műveleteket	úgy	kell	elvégezni,	hogy	az	egyenlőségjel	két	oldalán	található	országok	–	Churchill	által	
javasolt	–	százalékait	adjuk	össze.	Az	egyenlőség	egyik	oldalán	lévő	adatok	a	Szovjetunió,	a	másikon	a	
többi	szövetséges	érdekszférájára	vonatkoznak.	A	megoldásban	jeleztük,	hogy	milyen	más	megoldás	
is	helyes	lehet.

Görögország + Jugoszlávia = Magyarország + Románia

Románia – Magyarország = Görögország – Jugoszlávia / 
Magyarország

Románia – Jugoszlávia = Görögország – Magyarország

Görögország + Románia = Magyarország + Jugoszlávia
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4. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

Olvasd el!

HA MOSZKVÁBAN SZTÁLIN ÉS CHURCHILL NEM ÜL TÁRGYALÓASZTALHOZ, AKKOR EURÓ-
PÁBAN NEM ALAKULNAK KI  A KÉSŐBBI HATALMI VISZONYOK.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhattak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhattak elő!

A)    Moszkvában Sztálin és Churchill tárgyalóasztalhoz ült. Kialakultak a későbbi hatalmi viszonyok.
B)  Moszkvában Sztálin és Churchill nem ült tárgyalóasztalhoz. Kialakultak a későbbi hatalmi viszonyok.
C)    Moszkvában Sztálin és Churchill tárgyalóasztalhoz ült. Nem alakultak ki a későbbi hatalmi 

viszonyok.
D)    Moszkvában Sztálin és Churchill nem ült tárgyalóasztalhoz. Nem alakultak ki a későbbi hatalmi 

viszonyok.

5. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – átKódolás

Tanulmányozd az adatokat! Töltsd ki a táblázat hiányzó elemeit!

A második világháború emberveszteségei
(Forrás: Atlas zur Geschichte: II. 250. oldal)

Japán  2 000 000 fő

Szovjetunió 
 



19 000 000 fő

Lengyelország +++
6 030 000 fő

Magyarország ++ 420 000 fő

Ausztria ++++++++ 480 000 fő

Románia ++++++ 460 000 fő

Németország  6 000 000 fő

Készítsd el a jelmagyarázatot!

 = 1 000 000 fő

 = 100 000 fő

+ = 10 000 fő
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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 hidegháború

A második világháború után az antifasiszta koalíció felbomlott, s létrejött a bipoláris világ a Szovjetunió 
és az Amerikai Egyesült államok vezetésével. A világ kettészakadásának első jele Churchill fultoni 
beszéde volt, melyben a volt miniszterelnök erélyesebb fellépést követelt a szovjet térnyeréssel szemben. 
Truman amerikai elnök kifejtette, hogy az Egyesült Államok feladata a tőkés világrend és a demokrá-
cia megvédése, s támogatnia kell a kommunizmus ellen fellépő országokat. Az amerikai feltartóztatási 
politika fontos része volt a Marshall-segély, amelynek célja az európai országok gazdasági és politikai 
integrációja volt. A kelet-közép-európai államok a Szovjetunió nyomására visszautasították a segélyt. 
1947-re két világrendszer jött létre: a nyugati (tőkés) és a keleti (szocialista) tömb. 1947-től a két szu-
perhatalom – az USA és szövetségesei, valamint a Szovjetunió és befolyási övezete – közötti viszonyt 
hidegháborús állapot jellemezte. Befagytak a gazdasági, diplomáciai kapcsolatok, megszűnt a pár-
beszéd, fokozódott a fegyverkezési verseny. Mindvégig fennállt annak a lehetősége, hogy kitör egy 
újabb világháború, de egyik atomnagyhatalom sem vállalta ennek a kockázatát, mivel ez az egész 
világ megsemmisülését jelentette volna. A két tömb érdekellentéte a német kérdésben is megmutatko-
zott. A két német állam létrejötte látványos jele volt a világ kettészakadásának.
A klasszikus hidegháború 1953-ig tartott. Sztálin halála után utóda Hruscsov lett, az ellenséges lég-
kör oldódni látszott, majd a hatvanas évek elején újra rendkívül feszültté vált a nemzetközi légkör.  
A hetvenes évek eseményei – a SALT-1 szerződés, a Helsinki Záróokmány – az enyhülés irányába 
mutattak, majd a nyolcvanas évek első felének kis hidegháborúja megakasztotta az enyhülési folyama-
tot. A nyolcvanas évek végén a szocialista tömb összeomlásával befejeződött a hidegháború korszaka.

A Marshall-tervet népszerűsítő plakát, 1947
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1. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – válAsztó KövetKeztetés

Olvasd el a forrást!

„… ha háború tör ki, nem lesz hatalmunkban, hogy megállítsuk. Magam két háborúban is részt 
vettem, és tudom, hogy a háború csak akkor ér véget, ha már végigszáguldott a városokon és a 
falvakon, mindenütt elhintve a halál és a pusztulás magvait... Mi is józan eszünknél vagyunk, és 
világosan látjuk, hogyha megtámadjuk Önöket, Önök ugyanúgy válaszolnak, és akkor az egész 
ellenünk fordul… Ilyet csak őrültek tesznek, vagy öngyilkosok, akik azt akarják, hogy velük 
együtt pusztuljon el az egész világ… Szükségtelen, hogy a végsőkig feszítsük a kötelet, amelyre 
Önök a háború csomóját kötözték, hiszen minél inkább húzzuk, annál szorosabb lesz a csomó, és 
eljön az idő, amikor már annak sem lesz ereje kibogozni, aki megkötötte. Akkor már csak elvágni 
lehet… Hagyjunk fel azzal, hogy a végsőkig húzzuk a kötelet, és tegyünk lépéseket a csomó kibo-
gozása érdekében is… Mi készen állunk erre.”

 Hruscsov levele Kennedyhez 1962. október 26.

Fejezd be a mondatot!

A nagyhatalmak vagy tárgyalóasztalhoz ülnek, vagy a világ egy atomháborúban elpusztul. A világ nem 
pusztult el a hidegháború idején egy atomháborúban, tehát a nagyhatalmak tárgyalóasztalhoz ültek.

A hidegháború szembeálló feleinek eloszlása. A vörös a szovjet szövetségeseket,  
a kék az amerikai szövetségeseket jelöli. A zöld területek jelzik az ún. harmadik világot.
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2. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés
Olvasd el a forrást!

„... Európa teljes üzleti struktúrája összeomlott a háború idején. ... A dolog lényege az, hogy Európa 
szükségletei a következő 3-4 évben sokkal nagyobbak a külföldi – főleg amerikai – élelmiszerek 
és alapvető termékek iránt, mint amiért jelenleg fizetni képes, ezért további segítségre van szük-
ségük, enélkül igen súlyos gazdasági, szociális és politikai nehézségekkel kell szembenéznünk... 
Eltekintve mindennek a világhelyzetre gyakorolt demoralizáló hatásától s annak lehetőségétől, 
hogy az emberek kétségbeesett helyzete zavargásokat válthat ki, az Egyesült Államok gazdasá-
gára gyakorolt hatása is világos lehet előttünk. Ezért logikus, hogy az USA-nak minden módon 
közre kell működnie a világ egészséges gazdasági rendszerének helyreállításában, mert enélkül 
nem lehet politikai stabilitás és biztos béke sem... Minden olyan kormány, amely kész segíteni 
a gazdaság helyreállításában, számíthat az Egyesült Államok kormányának teljes együttműkö-
désére. Azok a kormányok viszont, amelyek más országok helyreállításának megakadályozására 
törekednek, nem várhatnak segítséget tőlünk. Továbbá azok a kormányok, politikai pártok vagy 
csoportok, amelyek fenn akarják tartani az emberi nyomorúságot, hogy politikailag vagy másként 
profitáljanak abból, az Egyesült Államok ellenállásába fognak ütközni.”

A Marshall-terv bejelentése, Harvard Egyetem, 1947. június 5.

Értelmezd a nagybetűs állítást!

a)  Marshall amerikai külügyminiszter úgy véli: POLITIKAI STABILITÁS ÉS BIZTOS BÉKE AKKOR, 
ÉS CSAK AKKOR LESZ, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZREMŰKÖDIK A VILÁG GAZDA-
SÁGI EGYENSÚLYÁNAK HELYREÁLLÍTÁSÁBAN.

Vizsgáld meg az alábbi lehetőségeket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek esetén a nagybetűs 
kijelentés igaz, és húzd át azokét, amelyek esetén nem igaz!

A)  Az Egyesült Államok közreműködik a világ gazdasági egyensúlyának helyreállításában,  nem 
lesz politikai stabilitás és béke.

B)    Az Egyesült Államok nem működik közre a világ gazdasági egyensúlyának helyreállításában,  
nem lesz politikai stabilitás és béke.

C)    Az Egyesült Államok közreműködik a világ gazdasági egyensúlyának helyreállításában, politi-
kai stabilitás és béke lesz.

D)  Az Egyesült Államok nem működik közre a világ gazdasági egyensúlyának helyreállításában, 
politikai stabilitás és béke lesz.

b)  A beszéd másik része szerint, HA EGYES KORMÁNYOK, POLITIKAI PÁRTOK VAGY CSOPOR-
TOK NEM TARTJÁK FENN AZ EMBERI NYOMORÚSÁGOT, HOGY ABBÓL PROFITÁLJANAK, 
CSAK AKKOR NEM ÜTKÖZNEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELLENÁLLÁSÁBA.

Vizsgáld meg az alábbi lehetőségeket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek esetén a nagybetűs 
kijelentés igaz, és húzd át azokét, amelyek esetén nem igaz!

A)  Egyes kormányok vagy politikai erők fenntartják az emberi nyomorúságot, az Egyesült Államok 
ellenállásába nem ütköznek.

B)    Egyes kormányok vagy politikai erők fenntartják az emberi nyomorúságot, az Egyesült Államok 
ellenállásába ütköznek

C)    Egyes kormányok vagy politikai erők nem tartják fenn az emberi nyomorúságot, az Egyesült 
Államok ellenállásába nem ütköznek.

D)  Egyes kormányok vagy politikai erők nem tartják fenn az emberi nyomorúságot, az Egyesült 
Államok ellenállásába ütköznek.
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gazdaság fenntart

fegyveres háború 
mellőzése

ideológia fenyegető légkör

atomháború szuperhatalmak politika

3. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	DEFINIÁLÁS

A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a hidegháború! Kötőszavakat 
pótolhatsz, a szavakat képezheted!

A hidegháború olyan, atomháborúval fenyegető légkör, amelyet a szuperhatalmak politikai, gazda-
sági és ideológiai téren tartottak fenn a fegyveresen vívott háború mellőzésével.

Rendben van, elnök úr, tárgyalhatunk.
Hruscsov és Kennedy a karibi rakétaválság idején (angol karikatúra)
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4.  FelAdAt
	 	RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZÉS 

induKtív GondolKodás – sorozAtoK Képzése

a) Állítsd csökkenő sorrendbe a régiókat a katonai kiadásaik alapján!
    Európa > Észak-Amerika > Kelet-Ázsia > Közel-Kelet > Afrika > Latin-Amerika > Óceánia

b) Folytasd a sort!
    USA – Szovjetunió – Anglia – Franciaország – Kína – India 

A	 sorozat	 képzésénél	 felismerendő	 szabály,	 hogy	melyik	 országban	mikor	 robbantották	 fel	 az	 első	
atombombát.	A	 sorozatképzés	mellett	 átkódolást	 is	 végeznek	a	 tanulók,	mert	 a	képi	 jelet	országok	
nevévé kell alakítani.
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2.  EGYSÉG 
Nemzetközi szervezetek

Az Egyesült nemzetek Szervezetének alapokmányát 1945. június 26-án San Franciscóban írták alá. 
Az ENSZ székhelye new york lett. Az alapokmány értelmében a tagországok a vitás kérdéseket békés 
úton rendezik, tartózkodnak az erőszaktól, egymás belügyeibe nem avatkoznak be, tiszteletben tart-
ják a nemzetek önrendelkezési jogát, együttműködésük alapja az egyenjogúság. Az ENSZ legfőbb 
szerve a Közgyűlés. Az ENSZ legfőbb hatalmi szerve a Biztonsági Tanács, amelynek öt állandó és 10 
nem állandó tagja van. 
A második világháború után katonai-politikai jellegű szervezetek alakultak. Az 1949-es washingtoni 
szerződéssel tizenkét állam létrehozta az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét, a nATo-t. A NATO 
központja brüsszel. A NATO alapvetően katonai-védelmi jellegű szervezet. A legfőbb politikai szerve 
az Észak-atlanti Tanács. A NATO létrehozása után Európán kívül is jöttek létre katonai szervezetek 
(SEATO, CENTO). A szocialista országok katonai-politikai szervezete volt a Varsói Szerződés, ame-
lyet 1955-ben hoztak létre, és 1991-ig működött. Legfőbb testületei a Politikai Tanácsadó Testület és az 
Egyesített Fegyveres Erők Főparancsnoksága voltak. 
Politikai szervezet az 1949-ben létrejött Európa Tanács, melyhez már semleges országok is csatlakoz-
tak. Vezető testületei a Minisztertanács és a Tanácskozó Gyűlés.
Gazdasági szervezetek mind a tőkés, mind a szocialista tömbben létrejöttek. A szocialista országok 
gazdasági egységének jegyében alakult a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 1949-ben. A nyugati 
országok gazdasági jellegű szervezetei közül világgazdasági szerepét tekintve az Európai Gazdasági 
Közösség (Közös Piac) a legnagyobb jelentőségű. Elsősorban gazdasági együttműködésre jött létre, 
ezen túl azonban politikai jelentősége is van. 1967–68-ban a Közös Piac Európai Gazdasági Közösséggé 
alakult át. 1991-ben aláírták a maastrichti szerződést, amely megalkotta az Európai Uniót. Az Európai 
Unió folyamatosan bővülő európai szervezet, melynek hazánk 2004-ben lett teljes jogú tagja.

A Biztonsági Tanács ülése
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1. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

Olvasd el a forrást, és tanulmányozd a szöveget!

23. cikk. 1. A Biztonsági Tanács a Szervezet tizenöt tagjából áll. A Kínai Köztársaság, Franciaor-
szág, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királyság és az Amerikai Egyesült Államok a Biztonsági Tanács állandó tagjai. A Szervezet tíz 
további tagját a Közgyűlés a Biztonsági Tanács nem állandó tagjává választja meg, különös tekin-
tettel elsősorban az Egyesült Nemzetek tagjainak a nemzetközi béke és biztonság fenntartása és a 
Szervezet egyéb céljai tekintetében nyújtott hozzájárulásra, valamint a méltányos földrajzi elosz-
tásra is.
27. cikk. 1. A Biztonsági Tanács mindegyik tagjának egy szavazata van. 
3. Minden más kérdésben a Biztonsági Tanács határozatait tagjainak az összes állandó tagok egy-
bevágó szavazatait magában foglaló kilenc igenlő szavazattal kell hoznia.

Az ENSZ Alapokmánya

A Biztonsági Tanács eljárási kérdésekben egyszerű szótöbbséggel dönt, minden más esetben a szük-
séges szavazatoknak magukban kell foglalni az állandó tagok egyetértő állásfoglalását. BÁRMELYIK 
ÁLLANDÓ TAG NEMLEGES SZAVAZATA A DÖNTÉS MEGGÁTLÁSÁT JELENTI.
Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhattak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhattak elő! 

A) Egy állandó tag nem nemleges szavazatot adott, a döntést meggátolta.
B) Egy állandó tag nemleges szavazatot adott, a döntést nem gátolta meg.
C)    Egy állandó tag nem nemleges szavazatot adott, a döntést nem gátolta meg.
D)    Egy állandó tag nemleges szavazatot adott, a döntést meggátolta.

2. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – AnAlóGiáK Képzése

Pótold a párok hiányzó elemét!

New York :: ENSZ = Brüsszel :: NATO

KGST :: szocialista 
országok = Közös Piac :: nyugati országok

washingtoni 
szerződés :: NATO = maastrichti 

szerződés :: Európai Unió
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3. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – válAsztás

Tanulmányozd a szöveget!

Több tagállamnak van külön-
leges státusza a Szövetségen 
belül: Franciaország 1966-tól 
nem vesz részt a NATO kato-
nai szervezetében, Spanyol-
ország eleve csak a politikai 
szervezetbe lépett be, Nor-
végia területén a szervezet 
nem állomásoztathat nukle-
áris fegyvereket, a hadsereg-
gel nem rendelkező Izland 
pedig értelemszerűen csak 
megfigyelőkkel képviselteti 
magát a szervezet katonai 
testületeiben.

A NATO TAGÁLLAMAI VAGY A  KATONAI ÉS  POLITIKAI SZERVEZETBEN, VAGY CSAK A POLI-
TIKAI SZERVEZETBEN VESZNEK RÉSZT, DE LEHETNEK CSAK MEGFIGYELŐK IS.

Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek esetén a nagy-
betűs kijelentés igaz! Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés hamis!

Van egy ország a NATO tagállamai között, amely

A)    nem megfigyelő, hanem tagja a katonai és politikai szervezetnek is.
B)    nem megfigyelő, nem tagja a katonai szervezetnek, csak a politikainak.
C) nem megfigyelő, nem tagja a politikai szervezetnek, de a katonaiban részt vesz.
D) megfigyelő, és részt vesz a katonai szervezetben, de a politikai szervezet munkájában nem.
E) nem megfigyelő, és nem vesz részt se a katonai, se a politikai szervezet munkájában.
F) megfigyelő, és nem vesz részt a katonai szervezetben, csak a politikai szervezet munkájában.
G)    nem tagja sem a katonai, sem a politikai szervezetnek, hanem csak megfigyelő.
H)  megfigyelő, de részt vesz a katonai szervezetben és a politikai szervezet munkájában is.

Mondj példát azokra az esetekre, amelyek estén a nagybetűs kijelentés igaz!
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4. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KvAntoroK

Tanulmányozd az állítást!

A második világháború után alakultak olyan katonai szövetségek, amelyek egy-egy régió védel-
mét biztosították. A NATO SZERZŐDÉS FÖLDRAJZI HATÁLYA ALÁ CSAK A RÁKTÉRÍTŐTŐL 
ÉSZAKRA FEKVŐ TÉRSÉG KERÜLT.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd 
át azokét, amelyek nem következnek!

A)    Van olyan szerződés, amelynek a földrajzi hatálya alá csak a Ráktérítőtől északra fekvő térség 
került.

B)  Nincs olyan szerződés, amelynek a földrajzi hatálya alá nem csak a Ráktérítőtől északra fekvő 
térség került.

C)  Van olyan szerződés, amelynek a földrajzi hatálya alá nem csak a Ráktérítőtől északra fekvő tér-
ség került.

D)  Minden szerződés olyan, amelynek a földrajzi hatálya alá csak a Ráktérítőtől északra fekvő térség 
került.

E)  Egyetlen szerződés sem olyan, amelynek a földrajzi hatálya alá nem csak a Ráktérítőtől északra 
fekvő térség került.

F)  Nincs olyan szerződés, amelynek a földrajzi hatálya alá csak a Ráktérítőtől északra fekvő térség 
került.

Húzd alá azt az állítást, amely nem következik a nagybetűs állításból, de igaz!
Mondj olyan katonai szervezeteket, amelyek egy-egy térség védelmére jöttek létre!
pl. Csendes-óceáni Védelmi Szövetség (ANZUS), Délkelet-ázsiai Szerződés Szervezete (SEATO), Var-
sói Szerződés (a szocialista országok katonai szervezete)
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3.  EGYSÉG 
A szocialista világrendszer

1945 után a Szovjetunió Sztálin vezetésével a szovjet érdekszféra kiterjesztésére törekedett. Sztálin 
elképzelése szerint ezekben az országokban népfront jellegű koalíciós kormányokat kell alakítani, 
majd a kommunistáknak kell átvenniük a hatalmat. A hatalom megszerzésének következő fontos 
lépése az egypártrendszer létrehozása, majd a polgári pártok hatalomból való kiszorítása volt. A mar-
xista ideológia fontos tétele volt a tőkés magántulajdon megszüntetése, az állami tulajdon uralkodóvá 
tétele, ezért megkezdődött a termelő üzemek államosítása.
A sztálini modellnek megfelelően fontos a nehézipar fejlesztése, a mezőgazdaság kollektivizálása. 
A balkáni országokban már 1945-ben megvalósult a szocializmus építésének sztálini modellje. Len-
gyelországban, Csehszlovákiában, Magyarországon és Romániában a háború után egy ideig koalíciós 
kormányzat működött, a fordulatra általában 1948-ban került sor. Létrejött a pártállam, befolyása alatt 
tartva minden hatalmi ágat.
1947-ben létrejött a KOMINFORM, a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája, amely a 
kommunista pártokat irányította. Nyilatkozatban határolták el a szovjet érdekszféra országait a világ 
többi részétől. Tito igyekezett független politikát folytatni, ezért Jugoszláviát kizárták a szovjet tömb-
ből.
A nyolcvanas években a szovjet gazdasági modell már nem volt fenntartható, reformokra volt szük-
ség. A kommunizmus reformjának kísérlete, a peresztrojka a Szovjetunióban Gorbacsov nevéhez 
fűződik. A rendszer azonban megreformálhatatlannak bizonyult, s összeomlott. 1991-ben felbomlott 
a Szovjetunió, a szovjet tömb országaiban 1989–90-ben megbukott a kommunista rendszer.

1. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – AnAlóGiáK Képzése

Pótold a párok hiányzó elemét!

Gorbacsov ::
kommunizmus 

reformjának 
kísérlete

= Sztálin ::
szovjet érdek-

szféra kiterjesz-
tése

1947 :: KOMINFORM = 1949 :: KGST

KGST :: gazdasági 
szervezet = Varsói Szerződés :: katonai szervezet
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2. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – válAsztó KövetKeztetés

Olvasd el az ismertetőt!

A „magyar kérdés” rendezésére Csehszlovákiában 1946 júniusában kiadták a reszlovakizációs rende-
letet. A magyar lakosság két lehetőség közül választhatott: vagy szlovák eredetűnek vallják magukat, 
és akkor visszakapják jogaikat, vagy magyarnak, és akkor 8 napon belül ingóságaiktól megfosztva 
kitelepítik őket lakóhelyükről. Mintegy 350 000 magyart nem telepítettek ki, tehát szlovák eredetűnek 
vallották magukat.

3. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

Tanulmányozd a nagybetűs mondatot!

A reszlovakizációs rendelet értelmében A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAROK AKKOR, ÉS CSAK 
AKKOR NEM KAPTÁK VISSZA JOGAIKAT, HA NEM VALLOTTÁK MAGUKAT SZLOVÁK ERE-
DETŰNEK.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhattak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhattak elő! 

A)    Egy csehszlovákiai magyar szlovák eredetűnek vallotta magát, visszakapta jogait.
B) Egy csehszlovákiai magyar szlovák eredetűnek vallotta magát, nem kapta vissza jogait.
C) Egy csehszlovákiai magyar nem vallotta magát szlovák eredetűnek, visszakapta jogait.
D)    Egy csehszlovákiai magyar nem vallotta magát szlovák eredetűnek, nem kapta vissza jogait.
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4. FelAdAt
  induKtív GondolKodás – sorozAtoK Képzése

A szovjetek 1948. június 24-én minden berlinbe vezető közlekedési útvonalat blokád alá vettek.  
A nyugatiak a város általuk megszállt részének ellátását légihídon oldották meg. Berlin 2,5 millió 
főnyi lakosságának napi 4500 tonna ellátmányra volt szüksége. A légihíd legforgalmasabb idősza-
kában naponta 225 amerikai repülőgép szállította az utánpótlást. Amerikai pilóták összesen 189 963 
bevetést teljesítettek a blokád ideje alatt. 

Folytasd a sorokat!

a) 2,5 millió – 4500 – 225        2    millió – 3600 – 180               1,5 millió – 2700 – 135 

b) 1 millió 1800 – 90                 0,5 millió – 900 – 45

Berlin blokádja és a légihíd 1948–1949
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4.  EGYSÉG 
A gyarmati rendszer felbomlása

A második világháború után felgyorsult a gyarmati rendszer felbomlási folyamata. Az első szakasz-
ban a délkelet-ázsiai államok felszabadulása indult meg. 1945 és 1949 között nyerte el többek között 
függetlenségét Vietnam, Laosz, India, Indonézia, Burma, Ceylon és a Koreai-félsziget államai. Ezek a 
változások elsősorban a brit, a holland, a francia és a japán gyarmatbirodalmat érintették. 
A második szakaszban, 1950 és 1956 között Észak-Afrikában jöttek létre független államok: Líbia, 
Tunézia és Marokkó. A függetlenségi mozgalmak eredményeként jelentősen meggyengültek Anglia 
és Franciaország pozíciói. 
Az 1957 és 1966 között zajló harmadik szakasz függetlenségi küzdelmei már egész Afrika terüle-
tét érintették. A függetlenségi harcoknak nagy ösztönzést adott az 1955-ös bandungi konferencia.  
A részt vevő országok nyilatkozatukban elítélték a gyarmatosítás és a faji diszkrimináció minden 
formáját. Az értekezlet utáni évtizedben váltak függetlenné Fekete-Afrika államai, pl. Aranypart,  
Guinea. 1962-ben Franciaország elismerte Algéria függetlenségét. 
A negyedik szakaszban, 1974–75 között nyerték el függetlenségüket a portugál gyarmatok. 1974-ben 
a portugál forradalom győzelme kedvező feltételeket teremtett a gyarmati rendszer felbomlásának. 
Független ország lett Mozambik, Angola és a Zöld-foki szigetek. A portugál gyarmatok felszabadulá-
sával a gyarmati rendszer gyakorlatilag megszűnt a Földön. 
A függetlenség kivívása kedvező feltételeket teremtett a gazdasági és politikai felzárkózás számára.  
A gyarmati, félgyarmati sorból felszabadult országokat gyakran a fejlődő országok megjelöléssel illet-
jük. Ezek az országok főként Afrikában, Latin-Amerikában és Ázsia egyes részein találhatók, és ren-
geteg nehézséggel kell megküzdeniük. Ilyen a népességrobbanás, az eladósodás. Ezek megoldása 
nemzetközi együttműködést igényel, e problémák meg nem oldása ugyanis veszélyezteti az egész 
fennálló gazdasági rendet.

1. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – válAsztás

Olvasd el a szöveget!

A második világháború után a gyarmatok függetlenné válása nem azonos séma szerint zajlott le. 
A GYARMATTARTÓ HATALMAK VAGY ÖNKÉNT MONDTAK LE GYARMATAIKRÓL, VAGY 
FEGYVERES HÁBORÚT VÍVTAK AZOK MEGTARTÁSÁÉRT.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betűjelét, amelyek előfordulhattak! Húzd át azokat, amelyek 
nem!

Egy gyarmattartó ország

A) önként lemondott gyarmatairól, és fegyveres háborút is folytatott értük.
B)    nem mondott le önként a gyarmatairól, és fegyveres háborút folytatott értük.
C)    önként lemondott gyarmatairól, és fegyveres háborút nem folytatott értük.
D) nem mondott le önként gyarmatairól, és fegyveres háborút sem folytatott értük.
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2. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KvAntoroK

Olvasd el a szöveget! Értelmezd a nagybetűs mondatot!

A nagyhatalmak és egykori gyarmatosítók nem 
törődtek az új államok nemzetiségi problémái-
val, hanem csak a saját érdekeiket tartották szem 
előtt. 
AFRIKÁBAN A MESTERSÉGESEN MEGHÚ-
ZOTT HATÁRVONALAK SOKFÉLE TÖRZSET 
ÉS ETNIKUMOT ZÁRNAK ÖSSZE, VAGY ÉPPEN 
VÁLASZTANAK EL EGYMÁSTÓL, ezért gyako-
riak a polgárháborúk és a törzsi háborúk.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, 
amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd 
át azokét, amelyek nem következnek!

A)    Van olyan kontinens, ahol a mesterségesen meghúzott határok vagy elválasztanak törzseket,  
vagy etnikumokat zárnak össze. 

B)  Nincs olyan kontinens, ahol a mesterségesen meghúzott határok vagy elválasztanak törzseket, 
vagy etnikumokat zárnak össze. 

C)  Minden kontinens olyan, ahol a mesterségesen meghúzott határok vagy elválasztanak törzseket,  
vagy etnikumokat zárnak össze. 

D)    Egyetlen kontinens sem olyan, ahol a mesterségesen meghúzott határok vagy elválasztanak tör-
zseket,  vagy etnikumokat zárnak össze. 

E)  Van olyan kontinens, ahol a nem mesterségesen meghúzott határok vagy nem választanak el 
törzseket,  vagy nem zárnak össze etnikumokat. 

F)    Nincs olyan kontinens, ahol a mesterségesen meghúzott határok nem választanak el törzseket,  
vagy nem zárnak össze etnikumokat.

3. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	DEFINIÁLÁS

A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a puccs! Kötőszavakat pótol-
hatsz, a szavakat képezheted, sőt többször is felhasználhatod!

A puccs olyan, a hatalom megszerzésére irányuló erőszakos, katonai erőt alkalmazó tevékenység, ahol 
a hatalmat egy szűk réteg ragadja magához törvénytelenül, a többség akaratának mellőzésével.

hatalom megragad tevékenység

erőszakos szűk réteg törvénytelen

többség akaratának 
mellőzése katonai erő magához ragad
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4. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZÉS

A diagram alapján állítsd adósságuk növekvő sorrendjébe a régiókat!

Dél-Ázsia < Közel-Kelet és Észak-Afrika < Fekete-Afrika < Európa < Kelet-Ázsia és a Pacifikum < 
Latin-Amerika és a karibi térség

5. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – átKódolás

Az előző feladat diagramja és a térkép alapján oldd meg a feladatot!

8,59% 10,39% 12,24% 13,99% 17,58% 37,16%
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5.  EGYSÉG 
Globális problémák

A XXI. század emberének számos gonddal kell szembenéznie. A globalizáció egy sor folyamatot foglal 
magában, amelyek szoros összefüggésben állnak egymással. Erős növekedési kényszer, gazdasági 
polarizáció, túlnépesedés, éghajlati extrémitások, környezeti, szociális problémák erősödése, a har-
madik világ leszakadása, kulturális, gazdasági egyneműsödés, információs technológiák gyors fej-
lődése, terrorizmus, szervezett bűnözés, etnikai feszültségek, tömeges migráció jellemzi a mai vilá-
gunkat. A globalizáció nem egyéb, mint e folyamatok összessége. A globalizálódás eredményeképpen 
a világ egy hatalmas összefüggő tér lett, amelyben a szereplők közvetlen módon tudnak érintkezni. 
A határok átrendeződnek. A földrajzi határok jelentősége csökken, az állam és nem állami szereplők 
közti kapcsolat megváltozik, és egyre nagyobb szerepet kapnak a nem kormányzati szervezetek, az 
ún. nGo-k (non governmental organisations). A globális problémák kezelésére az egyéni megoldások 
már nem alkalmasak, azokat megoldani csak az emberiség összefogásával, komplex módon lehetsé-
ges.
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1. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés, KApcsolás

Északkal szemben Dél potenciális fenyegetése elsősorban nem gazdasági, 
katonai erejéből következik, hanem ellenkezőleg: Dél ereje „gyengesé-
gében”, „káosz-hatalmában”, a nemzetközi rendszerre gyakorolt „destabi-
lizációs” hatásában.  

Fischer Ferenc

HA A FEJLETLEN DÉL ÖSSZEOMLIK, MAGÁVAL RÁNTJA A FEJLETT 
ÉSZAKOT, ÉS MINDKETTEN ELPUSZTULNAK.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

A)    Dél nem omlik össze, magával rántja Északot, egyik sem pusztul el.
B)    Dél nem omlik össze, magával rántja Északot, mindkettő elpusztul.
C) Dél összeomlik, magával rántja Északot, egyik sem pusztul el.
D)    Dél összeomlik, magával rántja Északot, mindkettő elpusztul.
E)    Dél nem omlik össze, nem rántja magával Északot, egyik sem pusztul el.
F) Dél összeomlik, nem rántja magával Északot, mindkettő elpusztul.
G) Dél összeomlik, nem rántja magával Északot, egyik sem pusztul el.
H)    Dél nem omlik össze, nem rántja magával Északot, mindkettő elpusztul.

Melyek nem fordulhatnak elő a logikailag igaz állítások közül?   A   B

2. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KvAntoroK

A kutatók bebizonyították, hogy az éghajlat is megváltozik. Globális felmelegedés, a sarkköri jégtakaró 
megolvadása fenyegeti az emberiséget. Az ENSZ klímajelentése szerint AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYEZI A KLÍMAVÁLTOZÁST.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd 
át azokét, amelyek nem következnek!

A) Egyetlen tevékenység sem eredményez klímaváltozást.
B)    Van olyan tevékenység, amely klímaváltozást eredményez.
C) Van olyan tevékenység, amely nem eredményez klímaváltozást.
D) Minden tevékenység klímaváltozást eredményez.
E) Nincs olyan tevékenység, amely nem eredményez klímaváltozást.
F) Nincs olyan tevékenység, amely klímaváltozást eredményez.

Melyik az az állítás, amely nem következik a nagybetűs kijelentésből, 
de igaz? Húzd alá!
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3. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	DEFINIÁLÁS

A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a terrorizmus! Kötőszavakat 
pótolhatsz, a szavakat képezheted! A szavakat többször is felhasználhatod!

A terrorizmus olyan stratégia, amely erőszak alkalmazásával vagy az erőszakkal való fenyegetéssel 
félelmet és zavart kelt, hogy megzavarja valamely állam működését vagy megváltoztassa a fennálló 
hatalmi viszonyokat.

Támadás a WTC ellen, 2001. szeptember 11.

hatalmi viszonyok félelem

stratégia

állam megzavar

fenyegetés zavar működés

megváltoztat alkalmazás erőszak
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4. FelAdAt
	 	RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZÉS 

induKtív GondolKodás – sorozAtoK Képzése

A globalizáció egyik velejárója a népesség számának robbanásszerű növekedése. Sok kutató foglalko-
zik a kérdéssel, hogyan alakul a világ népessége néhány évtized múlva.

A világ 20 legnépesebb országa
(1950 és 2025, a népesség milliókban)

1950 2025

Sorrend, ország népesség Sorrend, ország népesség

  1. Kína 555   1. Kína 1493

  2. India 358   2. India 1229

  3. Szovjetunió 181   3. Szovjetunió   351

  4. Egyesült Államok 152   4. Nigéria   301

  5. Japán   84   5. Egyesült Államok   301

  6. Indonézia   80   6. Pakisztán   2��

  7. Brazília   53   7. Indonézia   263

  8. Egyesült Királyság   51   8. Brazília   246

  9. Németország   50   9. Banglades   235

10. Olaszország   47 10. Mexikó   150

11. Franciaország   42 11. Japán   129

12. Banglades   42 12. Irán   122

13. Pakisztán   40 13. Vietnam   118

14. Nigéria   33 14. Etiópia   112

15. Vietnam   30 15. Fülöp-szigetek   111

16. Spanyolország   2� 16. Zaire   100

17. Mexikó   2� 17. Egyiptom     94

18. Lengyelország   25 18. Törökország     90

19. Törökország   21 19. Tanzánia     �5

20. Egyiptom   20 20. Thaiföld     81
A népességek és országok az 1990-es határok szerint szerepelnek.

Forrás: United Nations: World Population Chart 1990. New York, 1990.

a) Állítsd 1950-es népessége növekvő sorrendjébe az első öt országot!
    Japán < Egyesült Államok < Szovjetunió < India < Kína

b) Állítsd 2025-ös népessége növekvő sorrendjébe az első öt országot!
    Egyesült Államok = Nigéria < Szovjetunió < India < Kína

c) Folytasd a sort még három országgal!
    Nigéria (9,12) > Pakisztán (6,67) > Banglades > Mexikó > Brazília  

d) Hogyan nevezzük azokat az országokat, amelyek a c) feladatban szerepelnek?
    fejlődő országok (harmadik világ)

A	sorozatot	úgy	kapjuk	meg,	ha	az	azonos	országok	a	második	oszlopban	szereplő	népességszámát	
elosztjuk	az	első	oszlopban	lévő	népességszámával.
nigéria (9,12) > pakisztán (6,67) > Banglades (5,59) > Mexikó (5,35) > Brazília (4,64)
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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 koalíciós időszak

Még tartottak a hadműveletek Magyarországon, mikor az ország keleti részében a nemzeti bizott-
ságok hozzáláttak a gazdasági és politikai élet beindításához. 1944 őszén újra aktivizálódtak a régi 
rendszer pártjai (a Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt, a Polgári Demok-
rata Párt és a Moszkvából hazatérő kommunisták által irányított Magyar Kommunista Párt). 1944. 
december 2-án, Szegeden létrehozták a Magyar nemzeti függetlenségi frontot. 
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944 decemberében Debrecenben ült össze, s megalakult az Ideiglenes 
Kormány Dálnoki Miklós Béla vezetésével. 
A magyar politikai események alakulását nagymértékben meghatározta a Vörös Hadsereg és a Szö-
vetséges Ellenőrző Bizottság jelenléte. A SZEB teljesen ellenőrzése alatt tartotta a kormányt és a par-
lamentet, gyakorlatilag korlátlan hatalma volt. 
A kormány legjelentősebb és legnagyobb hatású intézkedése a földreform volt 1945 márciusában. A ren- 
delet értelmében Magyarországon megszűnt a nagybirtokrendszer, s megerősödött a kistulajdonosi 
réteg. 
1945 nyarán törvényes állapotokat kellett teremteni, ezért nemzetgyűlési választásokat készítettek 
elő. Az új választójogi törvény alapján megtartott 1945. novemberi választásokat a Független Kisgaz-
dapárt nyerte meg, de az abszolút többség ellenére sem alakíthatott egyedül kormányt, mert ezt a 
SZEB nem támogatta. Így koalíciós kormány jött létre Tildy Zoltán vezetésével. 
1946. február 1-jén kikiáltották a köztársaságot. Tildy Zoltán köztársasági elnök lett, a miniszterelnöki 
tisztséget Nagy Ferenc foglalta el. 
1946-ban a pénzügyi stabilizáció fontos lépése volt az új pénz, a forint kibocsátása, amely a vágtató 
hiperinflációnak vetett véget. Még ebben az évben sor került a gazdasági élet meghatározó ágazatai-
ban az államosításokra is.
Az MKP, alkalmazva a szalámi-taktikát, ellenfeleit fokozatosan szorította vissza. Az MKP 1947-ben 
elérkezettnek látta az időt a hatalom megragadására, s kierőszakolta az újabb választásokat. Az 1947-
es ún. kékcédulás választások már az egypárti diktatúra előkészítését szolgálták.

Konecsni György: Így nyugodtan mehetünk a vásárra – plakát, 1946
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1. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	DEFINIÁLÁS

A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a szalámi-taktika! Kötőszava-
kat pótolhatsz, a szavakat képezheted!

A szalámi-taktika olyan politikai taktika, amelyet a kommunisták alkalmaztak, hogy az ellenzéki 
pártokból fokozatosan szorítsák ki a velük szemben álló politikusokat.

2. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – átKódolás

Tanulmányozd a diagramokat! Rajzold meg a harmadik diagram oszlopait!

Az	adatok	1947-re	vonatkoznak,	 tehát	a	diagram	adatait	úgy	kapjuk	meg,	hogy	összehasonlítjuk	az	
1935-ös	és	1947-es	adatokat.	A	diagram	hiányzó	adatait	úgy	kapjuk	meg,	hogy	az	1947-es	birtokegy-
ségek	 területi	 %-os	 megoszlását	 elosztjuk	 az	 1935-ös	 birtokegységek	 területi	 %-os	 megoszlásával.	  
A	hányadosból	pedig	kivonunk	1-et.

fokozatosan politika

kiszorítani

szemben áll politikus

taktika ellenzéki párt kommunisták
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3. FelAdAt
 KoMBinAtív KépesséG – összes részhAlMAz Képzése

1946-ban a magyar pártok többsége egyetértett az államosítással. Az államosításnál szóba kerültek a 
szénbányák (SZ), a bankok és vállalataik (b) és a nehézipari nagyüzemek (n) is. Nem minden párt 
értett egyet abban, hogy mely szektorokban államosítsanak. Milyen javaslatok születhettek az álla-
mosításról?

Írd a kezdőbetűket az ábrába!

Karikázd be, melyik valósult meg 1946-ban!

4. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KvAntoroK

Olvasd el a mondatot!

AZ 1945-ÖS FÖLDREFORM ELSŐSORBAN NEM GAZDASÁGI, HANEM TÁRSADALMI-SZOCIÁ-
LIS SZEMPONTOKON ALAPULÓ POLITIKAI DÖNTÉS VOLT. 

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd 
át azokét, amelyek nem következnek!

A)  Van olyan földreform, amely elsősorban gazdasági és nem társadalmi-szociális szempontokon 
alapuló politikai döntés.

B)  Minden földreform elsősorban nem gazdasági, hanem társadalmi-szociális szempontokon ala-
puló politikai döntés.

C)  Egyetlen földreform sincs, amely elsősorban gazdasági, és nem társadalmi-szociális szemponto-
kon alapuló politikai döntés.

D)  Nincs olyan földreform, amely elsősorban gazdasági és nem társadalmi-szociális szempontokon 
alapuló politikai döntés.

E)  Nincs olyan földreform, amely elsősorban nem gazdasági, hanem társadalmi-szociális szempon-
tokon alapuló politikai döntés.

F)    Van olyan földreform, amely elsősorban nem gazdasági, hanem társadalmi-szociális szemponto-
kon alapuló politikai döntés.

Húzd alá, amelyik logikailag nem következik az állításból, de igaz! 

SZ, B

B, N B

SZ, B, N

SZ, B

SZ

SZ, N

–
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5. FelAdAt
 KoMBinAtív KépesséG – KoMBinálás

Az 1945. novemberi országgyűlési választásokat a Független Kisgazdapárt abszolút többséggel meg-
nyerte. Ennek ellenére nem alakíthatott egyedül kormányt, hanem koalícióra kellett lépnie más pár-
tokkal. A koalíciós kormányban szovjet utasításra négy párt, a Független Kisgazdapárt (fKgP), a 
Szociáldemokrata Párt (SZDP), a Magyar Kommunista Párt (MKP) és a Nemzeti Parasztpárt (nPP) 
kapott helyet, a Magyar Radikális Párt nem lett kormányalakító erő. A 14 fős kormányban a Független 
Kisgazdapárt, mint győztes kapta a rendelkezésre álló helyek felét, és a többi pártból is legalább egy-
egy kormánytagnak lenni kellett. Tehát tíz helyet biztosan betöltöttek már. A maradék négy bársony-
széken hogyan osztozhattak a pártok?

SZDP SZDP SZDP MKP SZDP SZDP SZDP SZDP

SZDP SZDP SZDP NPP SZDP SZDP MKP NPP

SZDP SZDP MKP MKP SZDP SZDP NPP NPP

MKP MKP MKP MKP MKP MKP MKP NPP

MKP MKP MKP SZDP MKP MKP NPP NPP

NPP NPP NPP NPP NPP NPP NPP SZDP

NPP NPP NPP MKP SZDP MKP NPP NPP

SZDP MKP MKP NPP
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2.  EGYSÉG 
A Rákosi-rendszer 

A sztálini rendszer kezdetét nehéz meghatározni, ugyanis Magyarország 1945 utáni fejlődését meg-
határozta a szovjet csapatok jelenléte. A Szovjetunió egyértelműen a saját rendszerét kívánta átül-
tetni az általa ellenőrzött országokba, így hazánkba is. Ennek fontos része volt az egypártrendszer 
létrehozása. 1948-ban alakult meg a Magyar Dolgozók Pártja, az MKP és az SZDP egyesülésével, 
amelyet Rákosi Mátyás főtitkár, Sztálin legjobb magyar tanítványa irányított. Az iparban már majd-
nem teljessé vált az állami tulajdon, a mezőgazdaságban erőszakos kollektivizálás kezdődött. Az 
egyházak is pártállami ellenőrzés alá kerültek, iskoláikat államosították.
Az 1949-ben elfogadott új alkotmány rögzítette a kommunista párt vezető szerepét, s kimondta, hogy 
Magyarország népköztársaság. Az önkormányzatok megszűntek, helyükbe a tanácsok léptek. Az 
MDP, az állampárt, a politika, a gazdaság, a társadalom és a kultúra minden területét ellenőrizte.  
A diktatúra legfőbb erőszakszervezete az államvédelmi Hatóság (ÁVH) volt. Kitelepítések, koncep-
ciós perek, internálások, félelem és bizonytalanság jellemezték az emberek mindennapjait. 
Szovjet mintára tervutasításos gazdaságpolitikát vezettek be. A harmadik világháború kényszerkép-
zete miatt Magyarországot „a vas és acél országává” akarták változtatni. A nehézipar erőltetett fej-
lesztése súlyos torzulásokat okozott a gazdasági életben. A hatalom egy szűk politikai elit kezében 
összpontosult, melynek élén Rákosi Mátyás állt, aki a kezébe kaparintotta az állam, a gazdaság és a 
párt vezető funkcióit.

Begyűjtést népszerűsítő plakát, 1951.
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1. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZŐ	OSZTÁLYOZÁS

A személyi kultusz kiépülésének folyamata az eredmények „eltulajdonításával” veszi kezdetét. A di- 
csőség a dolgozó népé, a munkásosztályé, főként annak élcsapatáé, a kommunista párté. A következő 
lépcsőfokot az „élcsapat élcsapata” képezi, a vezetők, és végül kiválasztódik a vezér, Rákosi Mátyás, 
akinek a siker tulajdonítható. 

Töltsd ki az ábrát a szöveg alapján!

2. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – láncKövetKeztetés

Fejezd be a mondatot! 

A személyi kultusz kiépítése során sajátos gondolatmenet alapján végbement a társadalom és a vezér tel-
jes azonosítása. Az mondták, hogy a nép és a párt egy. A párt és a vezér egy, tehát a nép és a vezér egy.

dolgozó nép

munkásosztály

kommunista párt

vezetõk

Rákosi Mátyás
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3. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KApcsolás

Tanulmányozd a szöveget!

Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapjára rendezett ünnepség a „teljes azonosulásnak és példátlan 
népi szeretetnek” kiváló mintája. 
A FELSZÓLALÁSOK ÉS KÖSZÖNTÉSEK MÁR NEMCSAK A VEZETŐT ÉS PÉLDAKÉPET ÜDVÖ-
ZÖLTÉK, HANEM A „CSALÁDTAGOT” IS”, „drága édesapánknak” szólítva meg Rákosit.

A nagybetűs állítást tanulmányozva karikázd be azoknak a mondatoknak a betűjelét, amelyek az 
állításhoz illeszkedő jelentésűek! Húzd át, amelyek nem azok!

Rákosi Mátyás személyében a felszólalók és köszöntők ...

A) a vezetőt és példaképet üdvözölték, a „családtagot” nem.
B) nem a vezetőt és példaképet üdvözölték, hanem a „családtagot”.
C) nem üdvözölték sem a vezetőt és példaképet, se a „családtagot”.
D)    a vezetőt és példaképet is és a „családtagot” is üdvözölték.

Pór Bertalan: A termelőszövetkezetek I. kongresszusa küldötteinek fogadása a Parlamentben, 1950 
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4. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	DEFINIÁLÁS

A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a pártállami diktatúra! Kötő-
szavakat pótolhatsz, a szavakat képezheted!

A pártállami diktatúra olyan politikai rendszer, ahol az állami főhatalom forrása nem a népakarat, 
hanem egy, az egész társadalmat irányítani akaró párt szűk hatalmi elitje vagy vezére.

5. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

A mezőgazdaság kollektivizálása megkezdődött az ötvenes évek elején. Sok parasztot erőszakkal 
kényszerítettek be a téeszekbe. A PARASZT ELLEN AKKOR, ÉS CSAK AKKOR NEM ALKALMAZ-
TAK ERŐSZAKOT, HA ÖNKÉNT BELÉPETT A TERMELŐSZÖVETKEZETBE.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhattak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhattak elő!

A) A paraszt nem önként lépett be a termelőszövetkezetbe, ellene nem alkalmaztak erőszakot.
B) A paraszt önként lépett be a termelőszövetkezetbe, ellene erőszakot alkalmaztak.
C)    A paraszt nem önként lépett be a termelőszövetkezetbe, ellene erőszakot alkalmaztak.
D)    A paraszt önként lépett be a termelőszövetkezetbe, ellene nem alkalmaztak erőszakot.

párt

népakarat

szűk hatalmi elit irányítani akar

politikai rendszer állami főhatalom

egész társadalom forrás vezér
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3.  EGYSÉG 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc

1953-tól a pártellenzék és a különböző értelmiségi és társadalmi csoportok egyre élesebben bírálták 
Rákosi politikáját. 1956. október 6-án Rajk László és mártírtársainak újratemetése már tömegeket 
mozgósított. 
Október közepére az ellenzéki mozgalom vezetése az egyetemi ifjúság kezébe került. A szegedi egye-
temisták megalakították a párttól független Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetségét. 
Október 22-én az egyetemi ifjúság 16 pontba foglalta össze követeléseit, s október 23-án tüntetést 
szervezett. A fővárosi tüntetésből forradalom lett, és ez a forradalom országossá vált. Október 24-én  
Nagy Imrét, az MDP tagságán belüli reformerek vezetőjét az Elnöki Tanács miniszterelnökké nevezte 
ki, azonban ez a felkelőket nem elégítette ki. Nem csupán kormányváltást, hanem gyökeres változást 
akartak. Az események hatására a hatalom meghátrált. 
Az MDP bomlását már nem tudták megakadályozni, feloszlatták a sztálinizmust jelképező kommu-
nista pártot. A „reformelkötelezett” – vagy többségükben inkább annak látszó – politikusok létrehoz-
ták a reformkommunista irányultságú Magyar Szocialista Munkáspártot, élén Kádár Jánossal. 
Október 28-a fordulat napja a forradalom történetében: nagy Imre miniszterelnök nemzeti demok-
ratikus forradalomnak nevezte az eseményeket, s hitet tett a többpártrendszer, a szovjet csapatok 
Magyarországról történő kivonása mellett. Megkezdődött az új politikai rendszer kiépítése, újjá-
éledtek a történelmi pártok, november elsején koalíciós kormány alakult. Mindenütt új helyhatalmi 
szervek, forradalmi bizottságok alakultak, és átvették az irányítást a régi vezetőktől. A gyárakban, 
intézményekben munkástanácsok jöttek létre. A Forradalmi Karhatalmi Bizottság egységes parancs-
nokság alá vonta a hagyományos fegyveres erőket és testületeket, valamint a felkelőcsoportokból 
szerveződött Nemzetőrséget.  
A szovjet politikai vezetés azonban az erőszakos fellépés mellett döntött. Hatalomra segítette a Kádár-
kormányt, amely kérte a szovjet beavatkozást. A nyílt katonai támadás november 4-én indult meg a 
főváros ellen. A fegyveres ellenállást a szovjet tankok megtörték. Egyre erőteljesebbé vált a munkásta-
nácsok tevékenysége, megalakult a Nagybudapesti Központi Munkástanács, amely az ellenállás egyik 
központja lett. A megerősödő hatalom a békés tüntetők lemészárlásával, majd a munkástanácsok fel-
oszlatásával véget vetett a forradalomnak. A magyar forradalom és szabadságharc elbukott.

Pesti utca az 1956-os forradalom napjaiban 
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1. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – AnAlóGiáK Képzése

Pótold a párok hiányzó elemét!

2. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZŐ	OSZTÁLYOZÁS

Töltsd ki a szöveg alapján az ábrát!

1956. október 23. :: tüntetés / 
forradalom = 1956. november 4. :: nyílt katonai 

támadás

forradalmi bizott-
ságok :: új helyhatalmi 

szervek = munkástanácsook ::
gyárak, intéz-

mények irányító 
testülete

Nagy Imre :: szovjet csapatok 
kivonása = Kádár János :: szovjet csapatok 

behívása

MDP tagsága

reformerek

Nagy Imre



96 MATEMATIKA „b” • TörTénElEM • 12. évfolyAM TAnárI úTMuTATó

3. FelAdAt
  DEDUKTÍV	GONDOLKODÁS	–	VISSZALÉPŐ	KÖVETKEZTETÉS,	

válAsztó KövetKeztetés

„Az oroszok hirtelen ráébredtek, hogy ha erőiket teljesen kivonják, a kommunizmusnak vége 
ebben az országban, ez pedig olyan kilátás, amelyet nem fogadnának el, s azért küldenek be erő-
sítést, hogy az erő helyzetéből tárgyaljanak. Tekintve, hogy a világot teljesen leköti a Közel-Kelet, 
az oroszok úgy határoztak, hogy a megbékélés politikáját az ellenkezőjére fordítják, és fegyvereik 
erejével rákényszerítik akaratukat az egész országra. Az oroszok attól tartva, hogy a közel-keleti 
válság világháborúhoz vezet, megerősítik előretolt állásaikat.”

A budapesti brit követség távirata a külügyminisztérium részére, küldi: Mr. Fry – Jelzése:  
Soron kívül, Bizalmas, 1956. november 1.

Fejezd be a mondatot!

Az oroszok vagy teljesen kivonják erőiket Magyarországról, és megbukik a kommunizmus Magyar-
országon, vagy a fegyvereikkel rákényszerítik akaratukat az egész országra. Magyarországon nem 
bukott meg a kommunizmus, tehát az oroszok fegyvereikkel rákényszerítették akaratukat az egész 
országra.

4. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés, KApcsolás

Olvasd el a forrást, és tanulmányozd a nagybetűs mondatot!

„… a történelem tizenöt éve csak egy pillanat, csak az egyéni sors számára elviselhetetlenül  
hosszú idő. DE HA ÖNMAGUNKBAN ÉS GYERMEKEINKBEN ÉBREN TARTJUK AZ OKTÓ-
BERI FORRADALOM ESZMÉIT, AKKOR NINCS REMÉNYTELENSÉG.”  (Kéthly Anna)

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

A)    Önmagunkban ébren tartjuk a forradalom eszméit, gyermekeinkben nem, és nincs reménytelenség.
B)    Sem önmagunkban, sem gyermekeinkben nem tartjuk ébren a forradalom eszméit, és nincs 

reménytelenség.
C)    Önmagunkban is és gyermekeinkben is ébren tartjuk a forradalom eszméit, és nincs reményte-

lenség.
D)    Önmagunkban nem, de gyermekeinkben ébren tartjuk a forradalom eszméit, és van reményte-

lenség.
E)    Önmagunkban nem, de gyermekeinkben ébren tartjuk a forradalom eszméit, és nincs remény-

telenség.
F)    Önmagunkban ébren tartjuk a forradalom eszméit, de gyermekeinkben nem, van reménytelenség.
G) Önmagunkban is és gyermekeinkben is ébren tartjuk a forradalom eszméit, de van reménytelenség.
H)    Önmagunkban sem és gyermekeinkben sem tartjuk ébren a forradalom eszméit, és van remény-

telenség.
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4.  EGYSÉG 
A puha diktatúra évei

Az 1956-os forradalom leverése után Magyarországon megkezdődik puha diktatúra kiépítése, és kifi-
nomultabb eszközökkel, de folytatódott hazánkban a szocializmus építése. A gazdasági élet újbóli 
beindítása után 1958-ban új lendületet kapott a téeszesítés, és 1961-re be is fejeződött. 
A gazdasági szerkezet átalakítására Nyers Rezső vezetésével elkezdtek kidolgozni egy új gazdaság-
irányítási rendszert, és 1968-ban bevezették az új gazdasági mechanizmust. A vállalatok nagyobb 
önállóságot kaptak, a párt csak a tervszámokat határozta meg, a termelés, a bérezés és az értékesítés 
a vállalatok hatáskörébe került, bár „biztonsági fékeket” is beépítettek a rendszerbe. Az állami nagy-
vállalatok mellett megkezdte működését a magángazdaság, ezzel is javítva a gazdaság teljesítőképes-
ségét. A biztató reformokat a nemzetközi események megtörték, és az 1970-es évektől az életszínvo-
nal szintentartása már csak külföldi hitelek árán volt lehetséges.  
Az olajválság hatására és a felesleges óriás-beruházások következtében megkezdődött az ország 
rohamos eladósodása. A viszonylagos jólét a rendszer utolsó éveiben már csak kölcsönökből volt bizto-
sítható. Az 1980-as évek elejére az ország katasztrofálisan eladósodott. A problémák orvoslására lassú 
reformok kezdődtek, ezek azonban nem tudták megfékezni a gyorsuló eladósodást. 
1985-től egyre élesebb kritikák érték a pártot a társadalom különböző rétegeiből. Különböző legális 
és félig legális szervezetek alakultak, s így mód nyílt a szervezett ellenállásra is a párt politikájával 
szemben. 
A gazdasági és politikai irányítás egy szűk pártarisztokrácia kezébe került, amely kiváltságai révén 
állam volt az államban. Átalakult a társadalmi struktúra, az iparban foglalkoztatottak száma har-
minc év alatt megkétszereződött, és ezzel párhuzamosan csökkent a mezőgazdaságban foglalkozta-
tottak száma. Az iparban dolgozók között jelentősen növekedett a nem fizikai dolgozók száma, akik 
alacsony iskolai végzettséggel az adminisztrációban dolgoztak. 
A korszak kultúrpolitikájának irányítása Aczél György személyéhez kapcsolható. Az ő nevéhez fűző-
dik a „TTT “ rendszer (támogatás, tűrés, tiltás), amelytől azt várták, hogy hatékonyan fogja szolgálni 
a „szocialista embertípus” kialakítását. 

A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musical előadása a Vígszínházban, 1973
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1. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – AnAlóGiáK Képzése

Pótold a párok hiányzó elemeit!

2. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZÉS

Állítsd a fogyasztási cikkeket a vizsgált időszakban a növekedési ütemük csökkenő sorrendjébe!

televízió  >  hűtőgép  >  mosógép  >  személygépkocsi

1958 :: téeszesítés = 1968 :: új gazdasági 
mechanizmus

párt :: tervszámok meg-
határozása = vállalatok :: termelés, bérezés, 

értékesítés

Nyers Rezső :: gazdaságirányítás = Aczél György :: kultúrpolitika

pártarisztokrácia :: gazdasági és poli-
tikai irányítás = nem fizikai dol-

gozók :: adminisztráció
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3. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

A Kádár-korban megváltozott a párt szövetségi politikája. A régi, Rákosi-féle jelszó, „aki nincs velünk, 
az ellenünk van” helyébe az „aki nincs ellenünk, az velünk van” lépett.

a) A Rákosi-féle jelszó szerint mindenki ellenség, aki nincs velünk.

    HA VALAKI NINCS VELÜNK, AKKOR AZ ELLENÜNK VAN.

     Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

    Van olyan személy, aki 
A)    nincs velünk, és ellenünk van.
B)    velünk van, és nincs ellenünk.
C) nincs velünk, és nincs ellenünk.
D)    velünk van, és ellenünk is van.

b) Kádár megváltoztatta a párt jelszavát. 

    HA VALAKI NINCS ELLENÜNK, AZ VELÜNK VAN.

     Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

Van olyan személy, aki 
A)    nincs ellenünk, és velünk van.
B)    ellenünk van, és nincs velünk.
C) nincs ellenünk, és nincs velünk.
D)    ellenünk van, és velünk is van.

Mi a magyarázata a furcsa megoldásnak?  A két kijelentés logikailag ekvivalens, emiatt a megoldások 
ugyanazok. A kijelentés-logika nem tud különbséget tenni a két állítás között.

Mi a történelmi tartalma a kijelentéseknek? A Rákosi-féle jelszó azonosulást kívánt a tömegektől, míg 
Kádárék megelégedtek a csendes belenyugvással.
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4. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KvAntoroK

Olvasd el a két idézetet!

„Haynaunak indultál. Ez rég volt, mondják.
Megszelídültél. Naftalinba tetted
a kötelet s előkerült a kolbász.
Azt hallom, hogy szeretnek.”

Faludy György: Egy helytartóhoz 25 év után  
– részlet

„Kádár uralkodói életútja, a megvetett árulótól 
a haza atyjáig, nem áll példa nélkül a magyar 
történelemben. Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc vérbefojtója, katonai és politi-
kai vezetőinek megölője, Ferenc József például 
,,koronás gyilkos”-ként kezdte pályafutását, 
hogy aztán öregkorára csinosan  bekeretezve 
ott lógjon a jobb hazafiak falán, esetleg halá-
los ellenségének, Kossuth Lajosnak a társasá-
gában. Miért is ne? Kapja meg mindenki, ami 
megilleti…”

Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre. Buda-
pest, Napra-forgó,    1989. 16. oldal

A politikai közélet úgy értékelte Kádár személyét, hogy NEM KÁDÁR ÉLETÚTJA AZ EGYETLEN, 
AMELY AZ ÁRULÓTÓL A HAZA ATYJÁIG VEZETETT.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd 
át azokét, amelyek nem következnek!

A)    Van olyan személy, akinek az életútja az árulótól a haza atyjáig vezetett.
B) Minden személy életútja az árulótól a haza atyjáig vezetett.
C) Egyetlen személy sincs, akinek az életútja az árulótól a haza atyjáig vezetett.
D) Nincs olyan személy, akinek az életútja az árulótól a haza atyjáig vezetett.
E) Van olyan személy, akinek az életútja nem vezetett az árulótól a haza atyjáig.
F) Nincs olyan személy, akinek az életútja nem vezetett az árulótól a haza atyjáig.

Húzd alá, amely nem következik a nagybetűs állításból, de igaz!
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5. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KApcsolás

Olvasd el a visszaemlékezést!

„Mint kortárs csak azt mondhatom, százezrek, milliók sorsa, mindennapos élete bizonyára más 
lett volna, s nem tudom olyan elvont elfogulatlanul vizsgálni a történelmet, hogy megfeledkez-
zek a történelemben élő emberekről. NEMCSAK KÁDÁR AZONOSULT AZ ORSZÁGGAL, AZ 
ORSZÁG IS AZONOSULT VELE. Ezért mertem leírni a dagályos mondatot, hogy Kádár János: 
Magyarország.” 

Gyurkó László: Arcképvázlat történelmi  
háttérrel, 1982

Vizsgáld meg az alábbi kijelentéseket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek megfelelnek a nagy-
betűs kijelentésnek! Húzd át azokét, amelyek nem felelnek meg annak!

A)    Az ország azonosult Kádárral, és Kádár is az országgal.
B) Az ország nem azonosult Kádárral, de Kádár azonosult az országgal.
C) Az ország azonosult Kádárral, de Kádár nem azonosult azzal.
D) Sem Kádár nem azonosult az országgal, sem az ország vele.
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5.  EGYSÉG 
A rendszerváltás

A Kádár-korszak utolsó éveit súlyos gazdasági, társadalmi és politikai válság jellemezte. Az életszínvo-
nal folyamatosan csökkent, s egyre többen fordultak el a rendszertől. Az 1980-as évek derekától egyre 
nyíltabban léptek fel a különböző értelmiségi körök, azzal a nyilvánvaló igénnyel, hogy Magyarorszá-
gon alakuljon ki pluralista demokrácia, szűnjön meg az MSZMP mint állampárt monopolhelyzete. 
Egyre nyíltabban követelték a pártállam, az egypártrendszer felszámolását. Az alkalmi találkozók 
sora után a különböző ellenzéki tömörülések létrehozták szervezeteiket. 1987. szeptember 27-én a 
Magyar Demokrata Fórum, 1988. március 30-án a Fiatal Demokraták Szövetsége alakult meg, 1988 
tavaszán pedig a Szabad Demokraták Szövetségének elődje, a Szabad Kezdeményezések Hálózata jött 
létre. 1988 őszén ezek a társadalmi szervezetek párttá alakultak. A Magyar Szocialista Munkáspárton 
belül megnőtt a reformerek, Pozsgay Imre, Nyers Rezső befolyása. A legfelsőbb pártvezetés tagjaiként 
elérték Kádár János leváltását. 1989 januárjában Pozsgay Imre népfelkelésnek minősítette az 1956-
os forradalmat, ezzel a hatalom legitimitása is megkérdőjeleződött. Az 1989. májusi pártértekezleten 
Kádárt minden tisztségétől megfosztották.
1989. június 13-án indultak a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások, ahol a fő téma a békés átmenetről 
szóló megállapodás és a szabad választások előkészítése volt. október 23-án kikiáltották a köztár-
saságot, melynek ideiglenes elnöke Szűrös Mátyás lett. Az MSZMP utolsó kongresszusán feloszlatta 
magát. utódpártja a Magyar Szocialista Párt (MSZP) lett, amely már nem állampárt.
Az első szabad országgyűlési választásokat 1990 tavaszán tartották. A választások eredményeként 
a Magyar Demokrata Fórum a Kereszténydemokrata Néppárttal és a Kisgazdapárttal koalíciós kor-
mányt alakított Antall József vezetésével. A köztársasági elnök Göncz árpád lett. A politikai rend-
szerváltozást az 1990 őszén tartott önkormányzati választások tették teljessé.

Göncz Árpád köztársasági elnök a Parlament előtt, 1990. augusztus 3.
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1. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – AnAlóGiáK Képzése

Pótold a párok hiányzó elemét!

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulája Marx takart szobrával az  
MDF I. országos gyűlésének idején, 1989. március 11–12.

1989. június 13. ::
Nemzeti 

Kerekasztal 
tárgyalások

= 1989. október 23. :: köztársaság 
kikiáltása

Antall József :: miniszterelnök = Göncz Árpád :: köztársasági 
elnök

MSZMP :: állampárt = MSZP / bármelyik 
párt, az MSZMP 

kivételével
:: nem állampárt

1990. március :: országgyűlési 
választások = 1990 ősze :: önkormányzati 

választások
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2. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KvAntoroK

Olvasd el a szöveget, és értelmezd a nagybetűs mondatot!

A legújabb kori történelemben gyakoriak a rendszerváltások. A rendszerváltásokat gyakran feszültsé-
gek, válságok és konfliktusok kísérik. 
A RENDSZERVÁLTÁS MAGYARORSZÁGON BÉKÉSEN ZAJLOTT LE.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd 
át azokét, amelyek nem következnek!

A)    Van olyan rendszerváltás, amely békésen zajlott le.
B) Minden rendszerváltás békésen zajlott le.
C) Nincs olyan rendszerváltás, amely nem békésen zajlott le.
D) Van olyan rendszerváltás, amely nem békésen zajlott le.
E) Egyetlen rendszerváltás se zajlott le békésen.
F) Nincs olyan rendszerváltás, amely békésen zajlott le.

Melyik az az állítás, amely nem következik a nagybetűs állításból, de igaz? Húzd alá!

A Nemzeti Kerekasztal tárgyalása a Parlamentben, 1989
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3. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	HIERARCHIKUS	OSZTÁLYOZÁS

Olvasd el az ismertetőt!

1988-ra az MSZMP-ben három irányzat alakult ki. A „kemény rendpárt” tagjai azt állították, 
hogy a terjedő „anarchiát” csak szigorú rendteremtéssel lehet megfékezni, s ennek végrehajtá-
sára csakis Kádár János alkalmas. Az „új rendpárt” képviselői Grósz Károly vezetésével mereven 
ragaszkodtak az egypártrendszerhez, az MSZMP „vezető szerepéhez”. Úgy vélték azonban, hogy 
ezt csak Kádár és a hozzá kötődő „kemény rendpárti” vezetők félreállításával lehet elérni. Végül 
jelentős befolyásra tettek szert a párton belüli „reformkommunisták”, akik országszerte „reform-
köröket” hoztak létre, és gyökeres változásokat sürgettek. Pozsgay Imre már 1989 januárjában azt 
nyilatkozta, hogy 1956 nem ellenforradalom, hanem népfelkelés volt.

Töltsd ki az ábra üres elemeit a szöveg alapján!

új rendpártkemény rendpárt reformkommunisták

MSZMP

Grósz KárolyKádár János Pozsgay Imre

A munkásőrség utolsó seregszemléje, 1988.
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4. FelAdAt
 KoMBinAtív KépesséG – vAriálás

Az úgynevezett négyigenes népszavazást 1989. november 26-ára írták ki, ahol mind a négy kérdésben 
győzött az igen. A szavazáson a választásra jogosult állampolgárok 58,03%-a vett részt. A választópol-
gároknak a következő kérdésekben kellett állást foglalniuk:
„1. Csak az országgyűlési választások után kerüljön-e sor a köztársasági elnök megválasztására? 
2. Kivonuljanak-e a pártszervek a munkahelyekről? 3. Elszámoljon-e az MSZMP a tulajdonában vagy 
kezelésében lévő vagyonról? 4. Feloszlassák-e a Munkásőrséget?” 

Hogyan szavazhattak a választópolgárok? Milyen szavazólapokat találtak a szavazatszámláló bizott-
ságok a szavazatok összesítésekor? Csak olyan szavazólapokat alkoss, amelyen minden kérdésre érvé-
nyes szavazatot adtak a választópolgárok! A szavazólapok megfelelő helyére írj I és n betűt!

I I I I I I I N I I N N

I N N N N N N N N I I I

N N I I N I I N N I N I

I N I N N N N I I N I I

I I N I I N N I N N I N

N I N N

értelmezendő, hogy mikor érvényes egy szavazat! érvényes	akkor,	ha	vagy	csak az igen,	vagy	csak a 
nem	kérdésnél	egy	X	vagy	+	jel	van.	érvénytelen, ha nincs jelölés,	vagy	kettő jelölés van.
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5. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZÉS

Tanulmányozd a diagramot!

Folytasd a sorokat!

2000 < 1998 < 1999 < 1996 < 1997

1996 > 2000 > 1993 > 1998 < 1997

1993 > 1994 > 1995 > 1992 > 1997

A	sorképzés	alapjául	az	első	sorban	a	munkanélküliek	száma,	a	második	sorban	a	betöltetlen	álláshe-
lyek	száma,	a	harmadik	sorban	pedig	a	pályakezdő	munkanélküliek	csökkenő	száma	szolgált.	
Lehetőség	van	még	a	grafikon	adatainak	más	szempontú	rendszerezésére	is.	Feladatul	adhatjuk	tanuló-
inknak,	hogy	ők	milyen	más	sorokat	tudnak	képezni	az	adott	adathalmazból.





5. MOdUL
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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 jogrend

Országunk életét, az emberek jogait, kötelességeit, egymás közötti kapcsolatait, az államszervezet, a 
hivatali apparátus felépítését, működési rendjét a jogrend biztosítja. A jogszabályok rendszert alkot-
nak. A rendszerben a legmagasabb szintet foglalják el az írott törvények, s ezeket követik a különböző 
szintű rendeletek. A törvények közül kiemelkedik az Alkotmány, amely olyan alaptörvény, amelynek 
betűjével és szellemével egyetlen más törvény sem lehet ellentétes. A kormány, a miniszterelnök és az 
egyes miniszterek vagy kormányzati szervek rendeleteket adhatnak ki. Ezek mindegyike az állam 
teljes területén érvényes, hatályos jogszabályok. Vannak helyi jogszabályok, önkormányzati rendele-
tek, amelyek csak az adott önkormányzat illetékességi területén hatályosak. A magasabb szintű jog-
szabállyal az alacsonyabb szintű norma nem lehet ellentétes, s nem helyezheti hatályon kívül, továbbá 
nem is módosíthatja azt. 
Egy jogszabály akkor érvényes, ha jogalkotó szervtől ered, olyan formában is hozták, amilyen jogfor-
rást az adott szerv kiadhat, tartalma nem ütközik magasabb szintű jogszabályba, végső soron az alkot-
mányba, és szabályosan kihirdették. A hatályosság azt jelenti, hogy egy jogszabály mikor, meddig, hol, 
kikre alkalmazható. A hatályosság alapján tehát beszélhetünk időbeli, területi és személyi hatályról.

1. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZÉS

Helyezd el az ábrában a különböző szintű jogszabályokat!

Alkotmány

Helyi rendeletek

Rendeletek

Törvények
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2. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

Olvasd el az Alkotmány egy részletét!

„A képviselők legalább egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban – a miniszterelnöki tiszt-
ségre jelölt személy megjelölésével – bizalmatlansági indítványt nyújthat be. A miniszterelnökkel 
szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt a kormánnyal szemben benyújtott bizalmatlansági 
indítványnak kell tekinteni. Ha az indítvány alapján az országgyűlési képviselők többsége a bizal-
matlanságát fejezi ki, az új miniszterelnöknek jelölt személyt megválasztottnak kell tekinteni.”

 A Magyar Köztársaság Alkotmánya 39/A§(1)

A BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY BENYÚJTÁSA UTÁN AKKOR ÉS CSAK AKKOR KELL A 
MINISZTERELNÖKNEK ÉS A KORMÁNYNAK TÁVOZNIA A POSZTJÁRÓL, HA A BIZALMAT-
LANSÁGI INDÍTVÁNYT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELFOGADTA.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

A)    A bizalmatlansági indítványt az országgyűlés nem fogadta el, a miniszterelnöknek kormánya 
nélkül távoznia kell.

B)    A bizalmatlansági indítványt az országgyűlés elfogadta, a miniszterelnöknek is és a kormánynak 
is távoznia kell.

C)  A bizalmatlansági indítványt az országgyűlés elfogadta, a miniszterelnöknek nem, csak a kor-
mánynak kell távozni.

D)  A bizalmatlansági indítványt az országgyűlés nem fogadta el, a miniszterelnöknek is és a kor-
mánynak is távoznia kell.

E)  A bizalmatlansági indítványt az országgyűlés elfogadta, a miniszterelnöknek távoznia kell, a 
kormánynak nem.

F)  A bizalmatlansági indítványt az országgyűlés elfogadta, a miniszterelnöknek se és a kormány-
nak se kell távoznia.

G)    A bizalmatlansági indítványt az országgyűlés nem fogadta el, a miniszterelnöknek nem, de a 
kormánynak távoznia kell.

H)    A bizalmatlansági indítványt az országgyűlés nem fogadta el, a miniszterelnöknek sem és a kor-
mánynak sem kell távoznia.

Melyek azok az esetek, amelyek logikailag igazak, de a valóságban nem fordulhatnak elő? 
A; 
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3. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	HIERARCHIKUS	OSZTÁLYOZÁS

Olvasd el a törvényt! 

1. § (1) A magyar állampolgárok között az állampolgárság keletkezésének, illetőleg megszerzésé-
nek jogcíme alapján különbséget tenni nem lehet.
2. § (1) Magyar állampolgár az, aki e törvény hatálybalépésekor magyar állampolgár, továbbá az, 
aki e törvény erejénél fogva magyar állampolgárrá válik, vagy e törvény alapján magyar állampol-
gárságot szerez, amíg állampolgársága nem szűnik meg.
(2) Azt a magyar állampolgárt, aki egyidejűleg más államnak is állampolgára – ha törvény más-
ként nem rendelkezik –, a magyar jog alkalmazása szempontjából magyar állampolgárnak kell 
tekinteni.
3. § (1) Születésénél fogva magyar állampolgárrá válik a magyar állampolgár gyermeke.
(2) A nem magyar állampolgár szülő gyermekének magyar állampolgársága a születés napjára 
visszaható hatállyal keletkezik, ha másik szülője – teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, utó-
lagos házasságkötés, továbbá az apaság vagy az anyaság bírói megállapítása alapján – magyar 
állampolgár.
(3) Ellenkező bizonyításig magyar állampolgárnak kell tekinteni:
a) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan szülők Magyarországon született gyerme-
két;
b) az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermeket.
4. § (1) Kérelmére honosítható a nem magyar állampolgár….
5. § Kérelmére visszahonosítható … az a Magyarországon lakó személy, akinek magyar állampol-
gársága megszűnt.

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

Hogyan keletkezhet magyar állampolgárság? Töltsd ki az ábra hiányzó elemeit a törvény alapján!

magyar állampolgár

aki állampolgárságot 
szerez

aki a törvény ere-
jénél fogva azzá válik

magyar szülő 
gyermeke

Magyarországon 
talált gyermek

Magyarországon 
született gyermek

visszahono-
sítással

honosítással

aki 1993. október 
1-jén állampolgár volt

itthon él

külföldön él
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4. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

Tanulmányozd a szöveget!

A jogszabályok nem örökéletűek, mindenhol és mindenkire kiterjedők. A jogszabályok alkalmazásá-
nak vannak törvényben előírt feltételei. 
EGY JOGSZABÁLY CSAK AKKOR ALKALMAZHATÓ, HA ÉRVÉNYES IS ÉS HATÁLYOS IS.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

A)    A jogszabály érvényes és hatályos, a jogszabály alkalmazható.
B)    A jogszabály nem érvényes és nem hatályos, a jogszabály nem alkalmazható.
C)    A jogszabály hatályos, de nem érvényes, a jogszabály nem alkalmazható.
D) A jogszabály hatályos és érvényes, a jogszabály nem alkalmazható.
E) A jogszabály hatályos, de nem érvényes, a jogszabály alkalmazható.
F)    A jogszabály nem hatályos, de érvényes, a jogszabály nem alkalmazható.
G) A jogszabály nem hatályos, nem érvényes, a jogszabály alkalmazható.
H) A jogszabály nem hatályos, érvényes, a jogszabály alkalmazható.

5. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – sorozAtoK Képzése

Valamennyi államban lényeges kérdés az állam belső területi beosztása, hiszen eszerint alakítják ki a 
választókerületeket, és eszerint működnek az állam területi és helyi szervei is. A Magyar Köztársaság 
egységes területét az alkotmány fővárosra (ezen belül kerületekre), megyékre, városokra és közsé-
gekre tagolja.
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Tanulmányozd a táblázatot!

A főváros és a megyék területe, lakónépessége
(Az adatok a KSH adatbázisából származnak)

Főváros, megye, régió megnevezése Terület (hektár)  
1998. január 1-jén

A lakónépesség száma  
1997. január 1-jén

Budapest 52 516 1 886 215
Pest 639 359 994 502
Közép-Magyarország 691 875 2 880 717
Fejér 437 335 425 828
Komárom-Esztergom 225 052 310 897
Veszprém 463 940 377 105
Közép-Dunántúl 1 126 327 1 113 830
Győr-Moson-Sopron 406 186 425 470
Vas 333 651 270 386
Zala 378 409 299 252
nyugat-Dunántúl 1 118 246 995 108
Baranya 442 952 407 186
Somogy 603 585 335 516
Tolna 370 340 247 716
Dél-Dunántúl 1 416 887 990 418
Borsod-Abaúj-Zemplén 724 709 742 628
Heves 363 747 327 299
Nógrád 254 420 220 828
észak-Magyarország 1 342 876 1 290 755
Hajdú-Bihar 621 058 547 712
Jász-Nagykun-Szolnok 560 676 419 052
Szabolcs-Szatmár-Bereg 593 664 572 423
észak-Alföld 1 775398 1 539 187
Bács-Kiskun 842 018 539 188
Békés 563 102 400 625
Csongrád 426 268 424 614
Dél-Alföld 1 831 388 1 364 427
Magyarország összesen 9 302 287 10 174 442

Folytasd a sort!

a) Közép-Magyarország < Nyugat-Dunántúl < Közép-Dunántúl < Észak-Magyarország < Dél-
Dunántúl < Észak-Alföld < Dél-Alföld

b) Közép-Magyarország > Észak-Alföld > Dél-Alföld > Észak-Magyarország > Közép-Dunántúl > 
Nyugat-Dunántúl > Dél-Dunántúl

Melyik az a demográfiai mutató, amelyet a lakónépesség és a terület (km²) hányadosaként kapunk 
meg?          népsűrűség, melynek mutatója a fő/ km²

Az a) feladatban	területük,	a	b)	feladatban	pedig	a	lakónépességük	alapján,	a	relációs	jeleknek	megfe-
lelően	kell	megadni	a	régiókat.
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2.  EGYSÉG 
Választások

Minden demokratikus rendszer fontos intézménye a választás. A választás bizalommal ruház fel 
személyeket és pártokat, de egyúttal elvégzi a hatalmi elit kiválasztását, és megjeleníti a választók 
véleményét és érdekeit is. 
A választási rendszert az alkotmány rögzíti. Főbb típusai szerint lehet arányos rendszer, többségi 
(egyszerű vagy abszolút többségi) rendszer, vegyes rendszer. 
A képviselő-választások mellett ismeretes még a népszavazás intézménye is. Népszavazás írható ki 
– az alkotmányos szabályozás szerint – valamilyen fontos kérdésről, az ország érdekeit alapvetően 
érintő problémákról. 
A választás alkotmányosan szabályozott időközönként történik, az alkotmány azonban rögzíti, hogy 
milyen rendkívüli esetekben tartható még választás. A demokráciákban a választások rendszeresek, a 
szavazás általános, közvetlen, titkos és egyenlőség elvén alapuló. A szavazásra jogosult állampolgá-
roknak aktív és passzív választójoguk van.
Demokráciákban a választási eredmény – hacsak nem merült fel a visszaélés gyanúja – megfellebbez-
hetetlen. 

1. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	HALMAZKÉPZÉS,	BESOROLÁS

Mely fogalomra vonatkoznak az alábbi megállapítások?

aktív választójog

tevékenykedhet a választási 
bizottságok munkájában

szavazás joga

választás napján szavazhat
választójog gyakorlása 
a választópolgár szabad 

elhatározása

jelöltet állíthat részt vehet a választási 
kampányban
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2. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	HIERARCHIKUS	OSZTÁLYOZÁS

Magyarországon a választások alapelvei között szerepel, hogy nagykorú állampolgárok választójoga 
általános és egyenlő. Általános, mert a törvényben meghatározottak kivételével mindenkit megillet, 
egyenlő, mert mindenkinek a szavazata ugyanannyit ér. A szavazás közvetlen és titkos. A közvet-
len szavazás azt jelenti, hogy mindenki közvetlenül, személyesen szavazhat az országgyűlési, önkor-
mányzati képviselőkre. A szavazati jog másra át nem ruházható. A titkosság garantálja, hogy a szava-
zópolgárok a szavazatuk tartalmának nyilvánosságra kerülése nélkül szavazhatnak.

Töltsd ki a szöveg alapján az ábra hiányzó részeit!

általános közvetlen

választójog szavazás

titkostitkos

választási alapelvek
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3. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – válAsztás

Olvasd el a törvényt és az ismertetőt!

4. § (1) Az országgyűlési képviselők száma összesen háromszáznyolcvanhat.
(2) Százhetvenhat országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, százötvenkettőt megyei, 
fővárosi választókerületben (a továbbiakban: területi választókerület) listán választanak. Az 
egyéni és a területi választókerületben mandátumot el nem ért, országosan összesített szavazatok 
alapján a pártok országos listáiról további ötvennyolc kompenzációs mandátum kerül betöltésre.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény

A választásról szóló törvény kimondja, hogy AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ A MANDÁTUMÁT 
VAGY EGYÉNI VÁLASZTÓKÖRZETBŐL, VAGY MEGYEI PÁRTLISTÁRÓL, VAGY ORSZÁGOS LIS-
TÁRÓL SZEREZHETI.

Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek esetén a nagy-
betűs kijelentés igaz! Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetűs kijelentés hamis!

Van olyan országgyűlési képviselő, aki mandátumát

A)    egyéni választókörzetből szerezte, és nem megyei vagy országos listán.
B)    sem egyéni választókörzetből, sem megyei listán, hanem országos listán szerezte.
C)    sem egyéni, sem országos listán nem szerezte, hanem megyei listán.
D)  sem országos, sem megyei listán nem szerezte, sem egyéni választókörzetben.
E) e gyéni választókörzetben és megyei listán is, de országos listán nem szerezte.
F) országos listán is, megyei listán is és egyéni választókörzetben is.
G) egyéni választókörzetben és országos listán is, de a megyei listán nem szerezte.
H) országos listán, a megyei listán igen, de egyéni választókörzetben sem szerezte meg.
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4. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés, KApcsolás

A választhatóságnak szigorú feltételei vannak. EGY EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLT AKKOR ÉS CSAK 
AKKOR INDULHAT AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKON, HA RENDELKEZIK AKTÍV 
VÁLASZTÓJOGGAL, ÉS LEGALÁBB HÉTSZÁZÖTVEN AJÁNLÓSZELVÉNYT ÖSSZEGYŰJTÖTT. 

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

A)  A jelöltnek van aktív választójoga, nem gyűjtött össze hétszázötven ajánlószelvényt, indulhat a 
választásokon.

B)  A jelöltnek van aktív választójoga, összegyűjtött hétszázötven ajánlószelvényt, nem indulhat a 
választásokon.

C)  A jelöltnek nincs aktív választójoga, nem gyűjtött össze hétszázötven ajánlószelvényt, indulhat a 
választásokon.

D)     A jelöltnek van aktív választójoga, összegyűjtött hétszázötven ajánlószelvényt, indulhat a válasz-
tásokon.

E)    A jelöltnek nincs aktív választójoga, nem gyűjtött össze hétszázötven ajánlószelvényt, nem indul-
hat a választásokon.

F)  A jelöltnek nincs aktív választójoga, összegyűjtött hétszázötven ajánlószelvényt, indulhat a 
választásokon.

G)    A jelöltnek van aktív választójoga, nem gyűjtött össze hétszázötven ajánlószelvényt,  nem indul-
hat a választásokon.

H)    A jelöltnek nincs aktív választójoga, összegyűjtött hétszázötven ajánlószelvényt, nem indulhat a 
választásokon.
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5. FelAdAt
	 	RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZÉS 

induKtív GondolKodás – sorozAtoK Képzése

Tanulmányozd a forrásokat!

Az országgyűlés összetétele a 2006-os választások után

Pártok Egyéni 
választó-

kerületben

Területi 
listán

országos 
listán

összesen Parlamenti 
mandátumok 

aránya
fIDESZ–KDnP �� 69 2� 164 42,49%
MDf  2 9 11 2,85%
MSZP 
SZDSZ

�   � 1,55%

MSZP 98 71 17 186 48,19%
SoMoGyérT 1   1 0,26%
SZDSZ 3 4 11 18 4,66%
összesen 176 146 64 386 100,00%

Forrás: http://www.valasztas.hu/parval2006/hu/09/9_0.html alapján

a) Állítsd növekvő sorrendbe a parlamenti pártokat, a megszerzett mandátumuk alapján!
    Somogyért   <   MSZP–SZDSZ   <   MDF   <   SZDSZ   <   FIDESZ   <   MSZP

b) Folytasd a megkezdett sort!
    MSZP;        FIDESZ–KDNP;        SZDSZ;         MDF;         MSZP–SZDSZ;         SOMOGYÉRT

A	sort	a	pártok	megszerzett	mandátumának	arányában	kell	felállítani.

Forrás: http://www.valasztas.hu 
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6. FelAdAt
  deduKtív GondolKodás – feltételKépzés, válAsztás

Tanulmányozd a nagybetűs állítást!

A köztársasági elnök egyik fontos jogköre a törvények aláírása és 
kihirdetése. Ha egyetért a törvénnyel, akkor aláírja. 

HA A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK NEM ÉRT EGYET AZ OR- 
SZÁGGYŰLÉS ÁLTAL ELFOGADOTT TÖRVÉNNYEL, AKKOR 
VAGY VISSZAKÜLDI AZ ORSZÁGGYŰLÉSNEK, VAGY AZ AL- 
KOTMÁNYBÍRÓSÁG ELÉ UTALJA AZT.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, 
amelyek előfordulhatnak, és húzd át azokét, amelyek nem for-
dulhatnak elő!

A)    A köztársasági elnök a törvénnyel egyetért, visszaküldi az országgyűlésnek, és az Alkotmánybí-
róság elé utalja.

B)    A köztársasági elnök egyetért a törvénnyel, nem küldi vissza az országgyűlésnek, de az Alkot-
mánybíróság elé utalja.

C)    A köztársasági elnök nem ért egyet a törvénnyel, nem küldi vissza az országgyűlésnek, de az 
Alkotmánybíróság elé utalja.

D)    A köztársasági elnök egyetért a törvénnyel, visszaküldi az országgyűlésnek, de az Alkotmánybí-
róság elé nem utalja.

E)    A köztársasági elnök egyetért a törvénnyel, nem küldi vissza az országgyűlésnek, az Alkotmány-
bíróság elé sem utalja.

F)  A köztársasági elnök nem ért egyet a törvénnyel, nem küldi vissza az országgyűlésnek, de az 
Alkotmánybíróság elé sem utalja.

G)    A köztársasági elnök nem ért egyet a törvénnyel, visszaküldi az országgyűlésnek, nem  utalja az 
Alkotmánybíróság elé.

H)  A köztársasági elnök nem ért egyet a törvénnyel, visszaküldi az országgyűlésnek, és az Alkot-
mánybíróság elé utalja.

Melyik az, amely logikailag igaz, de értelmetlen a gyakorlati életben?  A, B, D

7. FelAdAt
	 	RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	DEFINIÁLÁS

A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mik a állampolgári jogok! 
Kötőszavakat pótolhatsz, a szavakat képezheted!

Az állampolgári jogok olyan emberi jogok, amelyek hatékony eszközt jelentenek az állampolgár 
kezében saját cselekvési szabadsága gyakorlása során.

hatékony eszköz

emberi jog cselekvési szabadság

állampolgár gyakorlás
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3.  EGYSÉG 
Emberi jogok

Emberi jog – ami minden embert – e minőségénél fogva – egyenlően megillet, közös lehetőség, 
szabadság. 
Az elidegeníthetetlen jogokat mindenekelőtt az államnak kell tiszteletben tartania. Az emberi jogok 
veleszületett jogkénti megalapozása a természetjogi gondolkodás része. Locke szerint (1688) az embe-
rek természettől fogva mindnyájan szabadok, egyenlők és függetlenek, joguk van tulajdonra. E jogok 
kikényszerítését átruházták a kormányzatra. A jogokat semmibe vevő zsarnoksággal szemben ellen-
állásnak van helye. Az Amerikai függetlenségi nyilatkozat (1776) az ember elidegeníthetetlen jogait 
magától értetődőnek tekinti. A kifejezés a 18. század második felében terjedt el Franciaországból.  
A Francia Forradalom Alkotmányozó Nemzetgyűlése fogadta el az Ember és Polgár Jogainak nyilat-
kozatát (1789).
Az emberi jog nemzetközi jogi elismerésére csak a II. Világháború embertelenségeinek, a totalitariá-
nus barbarizmusnak az elutasítására, az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatában került sor (ENSZ 
Közgyűlés, 1948), az emberi méltóság feltétlen tisztelete diktálta. A szabadságjogok listáját a gazdasági 
és szociális jogok egészítik ki. Jogilag kötelezővé az 1966-os Politikai és Polgári Jogok, illetve a Gaz-
dasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányai tették. További egyezmények konkretizál-
ják – egyebek közt – a nők egyenlőségét, a faji megkülönböztetés, a tortúra tilalmát. Az emberi jogi 
mozgalmak hatékony jogérvényesítésre törekedve a nemzeti és nemzetközi kapcsolatok tényezői.

http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/jog/emberijog.htm

Az Ember és Polgár Jogainak Nyilatkozata, 1789. augusztus 26.
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1. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

Olvasd el a részletet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából, amelyet az ENSZ Közgyűlés 1948-
ban fogadott el!

�. cikk
Minden személynek joga van az alkotmányban vagy a törvényben részére biztosított alapvető 
jogokat sértő eljárások ellen a hazai bíróságokhoz tényleges jogorvoslatért folyamodni.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

AKKOR  ÉS CSAK AKKOR  FORDULHATUNK SEGÍTSÉGÉRT A TÖRVÉNYHEZ JOGAINK VÉDEL-
MÉBEN, HA EGY ELJÁRÁS SORÁN NEM BÁNNAK TISZTESSÉGESEN VELÜNK. 

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

A) Tisztességen bánnak velünk, fordulhatunk segítségért a törvényhez.
B)    Nem bánnak velünk tisztességesen, fordulhatunk segítségért törvényhez. 
C)    Tisztességesen bánnak velünk, nem fordulhatunk segítségért a törvényhez. 
D) Nem bánnak tisztességesen velünk, nem fordulhatunk segítségért a törvényhez. 

2. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – AnAlóGiáK Képzése

Pótold a párok hiányzó elemét!

1776 ::
Amerikai 

Függetlenségi 
Nyilatkozat

= 1789 ::
Emberi és Polgári 

Jogok 
Nyilatkozata

jogok 
kikényszerítése :: kormányzat = jogok 

semmibevétele :: ellenállás
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3. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – válAsztás, KApcsolás

Olvasd el az oktatási törvényből az alábbi részletet!

(3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy
c) részére az állami és helyi önkormányzati iskola egész pedagógiai programjában és tevékenysé-
gében a tanítás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú 
módon történjék;
d) nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézményben vegye igénybe az óvodai, 
iskolai, kollégiumi ellátást, továbbá, hogy az állami, illetve önkormányzati nevelési-oktatási intéz-
ményben hit- és vallásoktatásban vegyen részt;

1993. évi LXXIX. 10.§ törvény a közoktatásról

A közoktatásról szóló törvény biztosítja a szabad iskolaválasztást, és kimondja, hogy  A TANULÓ VAGY 
ÁLLAMI ISKOLÁBAN, VAGY NEM ÁLLAMI ISKOLÁBAN VEHETI IGÉNYBE AZ ISKOLAI ELLÁ-
TÁST, ÉS HITOKTATÁSBAN IS RÉSZESÜLHET.

Vizsgáld meg az alábbi kijelentéseket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek megfelelnek a nagybe-
tűs mondatnak! Húzd át azokét, amelyek nem felelnek meg!

Egy tanuló

A) állami iskolába jár, nem nem államiba, nem részesülhet hitoktatásban.
B) sem állami, sem nem állami iskolába jár, hitoktatásban nem részesülhet.
C)    állami iskolába jár, és nem nem államiba, részesülhet hitoktatásban.
D) állami iskolába is és nem állami iskolába is jár, nem részesülhet hitoktatásban.
E) sem állami, sem nem állami iskolába jár, hitoktatásban részesülhet.
F) nem állami iskolába jár, hanem nem állami iskolába, nem részesülhet hitoktatásban.
G)    nem állami, hanem nem állami iskolába jár, és részesülhet hitoktatásban.
H) állami iskolába jár, és nem nem államiba is jár, és részesülhet hitoktatásban.
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2. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	HIERARCHIKUS	OSZTÁLYOZÁS

Olvasd el az ismertetőt!

Az Alkotmány rendelkezik az állampolgári jogokról. Az alaptörvény megkülönböztet szabad-
ságjogokat, gazdasági, szociális és kulturális jogokat, az állam tevékenységében való részvételt 
biztosító jogokat, valamint az állampolgárok egyenjogúságát biztosító jogokat. A szabadságjogok 
lehetnek közös politikai szabadságjogok vagy személyi szabadságjogok. Az állami tevékenység-
ben való részvételt biztosító jogok azt szolgálják, hogy az állampolgárok – képviselőik útján – 
beleszólhassanak a közügyekbe. A gazdasági és szociális és kulturális jogok biztosítják például, 
hogy az állam megszabja a minimálbért, illetve törvényben szabályozza a munkaidőt.
Az állampolgárok egyenjogúságáról az Alkotmány 70. paragrafusa rendelkezik. Kimondja a 
nemek, a nemzetek és nemzetiségek, valamint az egyházak egyenjogúságát.
Az Alkotmány rögzíti az állampolgárok kötelezettségeit is. A kötelezettségeink az alaptörvény 
szerint a honvédelmi kötelezettség, az adófizetési kötelezettség, a törvények betartásának 
kötelezettsége és a kiskorú gyermek tanításának kötelezettsége.

Töltsd ki az ábrákat!

kollektív

egyéni

szabadságjogok

gazd. szoc. és kult. jogok

az állam tevékenységben 
való részvétel

állampolgárok  
egyenjogúsága

honvédelmi

adófizetési

törvények betartása

kiskorú gyermek  
tanítása

jogok

kötelességek

ALKOTMÁNY
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tulajdon

sérthetetlenség

levéltitok

lakás sérthetetlen-
sége

egyesülési és 
gyülekezési

szólás- és sajtósza-
badság

lelkiismereti és 
vallásszabadság

munkához való 
jog

pihenéshez való 
jog

egészség és szoc. 
biztonság joga

művelődéshez 
való jog

választójog

panaszjog

közügyekben való 
részvétel

népszavazás

nemek egyen-
jogúsága

nemzetek és 
nemzetiségek  

egyenjogúsága

egyházak egyen-
jogúsága

személyi

kollektív

szabadságjogok

gazdasági, szociá-
lis és kulturális

állam tevékeny-
ségében részvétel

állampolgárok 
egyenjogúsága

jogok
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4.  EGYSÉG 
Az önkormányzatok

Az ország belső állami-területi beosztását az Alkotmány szabályozza. A Magyar Köztársaság területe 
fővárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik. A települések típusai az önkormányzati jog 
szerint: a község, a nagyközség, a város, a megyei jogú város, a főváros és 23 kerülete. 
Az önkormányzás joga az említett települések választópolgárainak közösségét illeti meg. A választó-
polgárok a helyi önkormányzást közvetve és közvetlenül gyakorolják. 
A központi kormányzati szervek csak közvetve befolyásolhatják az önkormányzatokat. Az önkor-
mányzatokat vagy törvényekkel, vagy költségvetési támogatással vagy törvényességi ellenőrzéssel
Az önkormányzati választójog szabályai alapvetően megegyeznek az országgyűlési választójog szabá-
lyaival, de vannak közöttük különbségek is. A legfontosabb az, hogy az önkormányzati választásokon 
aktív választójoga van a Magyarországra bevándorolt nem magyar állampolgárnak is. Az önkormány-
zati választójog nem kizárólag pártalapú, jelölteket és listákat társadalmi szervezetek szintén állíthat-
nak. Az önkormányzati választásokon nincsen érvényességi és eredményességi küszöb. A mandátum 
azé lesz, aki megszerezte a relatív többséget, vagyis a legtöbb szavazatot kapta.

A helyi önkormányzatok
41. § (1) A Magyar Köztársaság területe fővárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik.
42. § A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét 
megilleti a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő 
helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való 
gyakorlása.
43. § (1) A helyi önkormányzatok alapjogai (44/A. §) egyenlőek. Az önkormányzatok kötelezettsé-
gei eltérőek lehetnek.
44/A. § (1) A helyi képviselőtestület:
a) önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi okból 
vizsgálható felül,
b) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkor-
mányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat,
c) az önkormányzat törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő saját bevételre 
jogosult, továbbá e feladatokkal arányban álló állami támogatásban részesül,
d) törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét,
e) törvény keretei között önállóan alakítja ki a szervezetét és működési rendjét,
f) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat,
g) a helyi közösséget érintő közügyekben kezdeményezéssel fordulhat a döntésre jogosult szervhez,
h) szabadon társulhat más helyi képviselőtestülettel, érdekeinek képviseletére önkormányzati 
érdekszövetséget hozhat létre, feladatkörében együttműködhet más országok helyi önkormány-
zatával, és tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek.
(2) A helyi képviselőtestület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a 
magasabb szintű jogszabállyal.

Részlet a Magyar Köztársaság Alkotmányából
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1. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – KvAntoroK

Értelmezd a nagybetűs mondatot!

A megyei közgyűlések és a kisközségi képviselőtestületek egyenjogúak. AZ ÖNKORMÁNYZATI 
RENDSZEREN BELÜL NINCSENEK ALÁ-FÖLÉRENDELTSÉGI KAPCSOLATOK.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek következnek a nagybetűs állításból! Húzd 
át azokét, amelyek nem következnek!

A) Van olyan rendszer, amelyen belül vannak alá-fölérendeltségi kapcsolatok.
B)    Van olyan rendszer, amelyen belül nincsenek alá-fölérendeltségi kapcsolatok.
C) Nincs olyan rendszer, amelyen belül vannak alá-fölérendeltségi kapcsolatok.
D) Egyetlen rendszer sincs, amelyen belül vannak alá-fölérendeltségi kapcsolatok.
E) Nincs olyan rendszer, amelyen belül nincsenek alá-fölérendeltségi kapcsolatok.
F) Minden rendszerben vannak alá-fölérendeltségi kapcsolatok.

Húzd alá, amelyik nem következik a nagybetűs állításból, de igaz!

2. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – válAsztás

Az önkormányzatoknak a helyi közösség érdekében kell működniük. AZ ÖNKORMÁNYZAT 
MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN VAGY KÖTELEZŐ, VAGY ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKAT, ESETLEG 
MINDKETTŐT SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL LÁT EL.

Karikázd be azoknak a mondatoknak a betűjelét, amelyek lehettek! Húzd át azokat, amelyek nem 
lehettek!
Van olyan feladat, amelyeket az önkormányzat 

A)    önként vállalt és a saját költségvetéséből lát el.
B)    kötelezően ellát a saját költségvetéséből.
C) sem önként, sem kötelezően nem lát el a saját költségvetéséből.
D)    önként is és kötelezően is ellát a saját költségvetéséből.
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3. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – sorozAtoK Képzése

Tanulmányozd a 2006-os önkormányzati választások egyik összesítő táblázatát!
Választókerületek és a közgyűlésben betölthető mandátumok száma az egyes megyékben 
 

Választókerületek és a közgyűlésben betölthető mandátumok száma az egyes megyékben 
Főváros/megye választói

névjegy-
zékben

szereplők
száma  

(2006. júl. 20.) 

Települések száma Megyei/fővárosi közgyűlés-
ben betölthető 

mandátumok száma
10 ezer 
lakos 
feletti

10 ezer 
lakosú és 
az alatti

össze-
sen

10 ezer 
lakos 
feletti

10 ezer 
lakosú és 
az alatti

össze-
sen

összesen  8 166 958   165   3 009   3 174   342   559   901  
Budapest  1 406 394  23 0 23 �� 0 �� 
Baranya  326 835  5 296 301 11 29 40 
Bács-Kiskun  438 327  9 110 119 19 2� 46 
Békés  315 306  9 �� �5 18 22 40 
Borsod-Abaúj-Zemplén  577 631  10 348 358 19 40 59 
Csongrád  344 423  5 55 60 15 25 40 
Fejér  347 243  5 103 108 � 34 40 
Győr-Moson-Sopron  358 056  5 177 182 9 32 41 
Hajdú-Bihar  436 850  9 73 �2 16 24 40 
Heves  261 638  4 117 121 10 30 40 
Jász-Nagykun-Szolnok  329 848  � 70 �� 18 22 40 
Komárom-Esztergom  254 583  � 70 �� 18 22 40 
Nógrád  174 155  3 128 131 10 30 40 
Pest  916 374  33 154 187 42 38 80 
Somogy  269 735  5 240 245 9 31 40 
Szabolcs-Szatmár-Bereg  452 833  � 222 229 9 39 48 
Tolna 199 194  5 104 109 15 2� 41 
Vas 216 242  5 211 216 11 29 40 
Veszprém 298 991  � 211 217 16 24 40 
Zala 242 300  3 254 25� 5 35 40 

Forrás: http://www.valasztas.hu/hu/07/7_0.html

Folytasd a megkezdett sorokat! Mindig még három elemet adj meg a megkezdett sorban!  

a) Borsod-Abaúj-Zemplén – Baranya – Zala – Somogy – Szabolcs-Szatmár-Bereg – Vas = Veszprém

b) Nógrád – Tolna – Vas – Zala – Komárom-Esztergom – Somogy

c) Budapest – Pest – Borsod-Abaúj-Zemplén – Szabolcs-Szatmár-Bereg – Bács-Kiskun – Hajdú-Bihar 

Az a) felsorolás mit mutat?  Melyik megyékben van a legtöbb kistelepülés.
A b) felsorolás mit tartalmaz? Melyek a legalacsonyabb lélekszámú megyék Magyarországon.
A c) felsorolás mi alapján állította sorba a közigazgatási egységeket? A választói névjegyzékbe felvett 
állampolgárok száma szerint.
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4. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	HIERARCHIKUS	OSZTÁLYOZÁS

Az önkormányzatok vezető szerve a képviselőtestület. Az önkormányzat vezetője a polgármester. 
Munkáját a polgármesteri hivatal segíti. A polgármesteri hivatal vezetője a jegyző, akit nem az állam-
polgárok választanak, hanem a képviselőtestület alkalmazza. A jegyző határozatlan időre kinevezett 
köztisztviselő. A képviselőtestület bizottságokat választhat. A polgármesteri hivatalban intézhetjük 
személyünkkel és közvetlen vagyontárgyainkkal kapcsolatos állampolgári ügyeinket a különböző 
osztályokon vagy csoportokon, például az anyakönyvezést, adókat, építési ügyeket.

Az ismertető alapján töltsd ki az ábra hiányzó elemeit!

Polgármesteri hivatalBizottságok

Képviselő testület

osztályok

csoPortok

Polgármester

jegyző
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5.  EGYSÉG 
A munka világa

A munka céltudatos emberi tevékenység, amely valamilyen szükséglet kielégítésére irányul. A mun-
kavégzés minden társadalomban egyik fő meghatározója az emberi kapcsolatok rendszerének. 
Az egyes egyének társadalmi helyzete attól is függ, hogy milyen munkát végeznek, milyen beosztás-
ban dolgoznak, milyen az általuk végzett munka társadalmi megbecsülése és elismertsége. A tényle-
ges munkavégzés rendszerint szervezetekben zajlik. Magyarországon a Munka Törvénykönyve sza-
bályozza a munkavállalók és munkáltatók kapcsolatát.

1. FelAdAt
 induKtív GondolKodás – átKódolás

Tanulmányozd a táblázatot!

bruttó átlagkereset 2003-ban
Iskolai végzettség versenyszférában  

(1000 ft)
Költségvetési szférában  

(1000 ft)
8 általánossal vagy kevesebbel 83 ��
Szakmunkásképző vagy  
szakiskolai végzettséggel

93 101

Szakközépiskolai végzettséggel 127 121
Gimnáziumi végzettséggel 123 121
Technikumi végzettséggel 151 143
Főiskolai végzettséggel 251 185
Egyetemi végzettséggel 350 260
Megjegyzés: 2003-ban Magyarországon a bruttó átlagbér 135 000 Ft volt.

Folytasd a sort!
a)
    egyetemi – főiskolai =  99 | 75
    egyetemi – szakiskolai =  257 | 159
    szakmunkásképző +  gimnázium  =  216 | 222

b)
    szakmunkásképző =  8
    főiskola                     =  – 66
    egyetem                    =  – 90
    technikum                =  – 8

Az	átkódolás	az	a)	feladatban	úgy	valósul	meg,	hogy	a	versenyszféra	és	a	költségvetési	szféra	bruttó	
átlagkereseteinek	összege	vagy	különbsége	adja	a	megadott	számokat.
A	b)	feladatban	a	számokat	úgy	kapjuk	meg,	ha	az	adott	sorhoz	tartozó	költségvetési	szféra	átlagkere-
setéből	kivonjuk	a	versenyszféra	átlagkeresetét.
A	feladat	segítségével	megmutatható,	hogy	az	egyes	végzettségekkel	a	különböző	munkáltatói	szférák-
ban	milyen	eltérések	lehetségesek	a	keresetek	között.
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2. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	SORKÉPZÉS

Tanulmányozd a táblázatot!

Iskolai végzettség
foglalkoztatottak közötti  

%-os arány
Munkanélküliek közötti  

%-os arány
Általános vagy kevesebb 15 34,5
Szakiskola, szakmunkásképző � 37
Szakközépiskola 33 �
Gimnázium 2� 17
Egyetem vagy főiskola 19 5,5

Állítsd növekvő sorrendbe a foglalkoztatottakat iskolai végzettségük alapján!

szakiskola, szakmunkásképző < általános vagy kevesebb < egyetem vagy főiskola < gimnázium < 
szakközépiskola

Állítsd növekvő sorrendbe a munkanélkülieket iskolai végzettségük alapján!

egyetem, főiskola  < szakközépiskola  <  gimnázium < általános vagy kevesebb < szakiskola, szak-
munkásképző

Beszéljétek meg, milyen összefüggés van a szakképzettség és a munkanélküliség között!

3. FelAdAt
	 RENDSZEREZŐ	KÉPESSÉG	–	DEFINIÁLÁS

A megadott szavak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a munkaviszony! Kötőszavakat 
pótolhatsz, a szavakat képezheted!

A munkaviszony olyan foglalkoztatási jogviszony, amely meghatározott munka, feladat tevékenység 
elvégzésére jön létre, a munkát biztosító munkaadó és a munkát ellátó munkavállaló között. 

munkát biztosít

foglalkoztatási 
jogviszony

feladat munkát ellát

munkavállaló munka

tevékenység munkaadó

meghatározott

elvégzés
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4. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

Olvasd el figyelmesen a törvényt!

76. § (1) A munkaviszony – ha törvény másként nem rendelkezik – munkaszerződéssel jön létre.
(2) A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató 
köteles gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére 
csak a munkavállaló – a munkába lépést követő harminc napon belül – hivatkozhat.

Munka Törvénykönyve

A Munka Törvénykönyve szerint A MUNKÁLTATÓ CSAK AKKOR NEM HIVATKOZHAT A MUN-
KASZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE, HA A MUNKASZERZŐDÉS NINCS ÍRÁSBA FOG-
LALVA.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek előfordulhatnak, és húzd 
át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

A)    A munkaszerződés írásba van foglalva, a munkáltató hivatkozhat érvénytelenségre.
B) A munkaszerződés írásba van foglalva, a munkáltató nem hivatkozhat érvénytelenségre.
C)  A munkaszerződés nincs írásba foglalva, a munkáltató hivatkozhat érvénytelenségre.
D)    A munkaszerződés nincs írásba foglalva, a munkáltató nem hivatkozhat érvénytelenségre.

5. FelAdAt
 deduKtív GondolKodás – feltételKépzés

Olvasd el a szöveget!

A munkahelyen a munkaidő alatt a munkáltatónak utasítási joga van, a munkavállalónak a kapott 
utasítások alapján kell végeznie a feladatait. 
AZ UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSÁT A MUNKAVÁLLALÓ CSAK AKKOR TAGADHATJA MEG, HA AZ 
KÖZVETLENÜL VESZÉLYEZTETI VALAMELY SZEMÉLY TESTI ÉPSÉGÉT, EGÉSZSÉGÉT.

Vizsgáld meg az alábbi eseteket! Karikázd be azoknak a betűjelét, amelynek a jelentése illeszkedik a 
nagybetűs mondatéhoz! Húzd át azokét, amelyek nem illeszkednek!

A)  A munkavállaló megtagadhatja a munkavégzést, a munkavégzés közvetlenül nem veszélyezteti 
valamely személy testi épségét.

B)    A munkavállaló megtagadhatja a munkavégzést, a munkavégzés közvetlenül  veszélyezteti vala-
mely személy testi épségét.

C)    A munkavállaló nem tagadhatja meg a munkavégzést, a munkavégzés közvetlenül nem veszé-
lyezteti valamely személy testi épségét.

D)  A munkavállaló nem tagadhatja meg a munkavégzést, a munkavégzés közvetlenül veszélyezteti 
valamely személy testi épségét.
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