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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 fejlődésére és fejleszthetőségére vonatkozó szak-
irodalmi források, kutatási előzmények (elsősorban 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 valószínűségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás; 
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív 
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvető stratégiája is (tartalmas direkt fejlesz-
tés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhető 
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében 
kritériumorientált fejlesztést célszerű 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 fejleszthető matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek rendszerének 
összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok kijelölése. Ezt 
követően természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes fejlesztését leg-
jobban segítő tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai kompetencia 
fontos részét képező motivációs tényezők fejlesztésének kidolgozása is.

1.  A más tAntárgyAk keretei között történő 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 kismértékű átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantár-
gyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerűbb.

A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztés-
sel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlődése, ha a fejlesztést megfe-
lelő gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelő iskoláztatási szakaszban végezzük. 
Jelentős fejlesztő hatás csak attól a programtól remélhető, amelyben a fejlesztés hosszabb időszakon át, 
lehetőleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínűségét 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 alapvető fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorien-
tált fejlesztés látszik célszerűnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a 
készség, képesség elérendő, 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 előfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendő készség, képes-
ség fejlődési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsősorban az optimális fejlettség 
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérőeszközökre is, amelyekkel 
a készség, képesség fejődése nyomon követhető, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók. 
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak, 
néhány komponens fejlődésének feltérképezése, illetve a megfelelő mérőeszközök kifejlesztése további 
kutatásokat igényelne.

Mindezekből következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejleszté-
sére elsősorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb 
időn, lehetőleg 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 segítő eszközök.

Végül a fejlesztés számára legkedvezőbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szem-
pont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetőségi esélyei nem minden iskoláztatási peri-
ódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggően 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 előfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása előtt megfelelő szintet 
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és 
lényegesen gyorsabban fejlődők 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 szereplő 
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tűnik 
a legcélszerűbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelő gyakoriságú, követke-
zetes fejlesztés, lehetőleg 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 megfelelően (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban (L) 
fejlődők fejlesztésére gondolnunk.

A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztő, 
illetve szakmódszertani szakértők 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 –
Valószínűségi 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 készülő programokban kiemel-
ten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következte-
tés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen 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 egyértelműen 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 szűk keretek között 
mozoghat, és főleg az első iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követően esetleg a lényegesen 
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítő, fejlesztő feladatok.

Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínűségi következtetés vagy a prob-
lémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzőbb, de ezek 
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentősen gazdagíthatják a 
tananyag-feldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is 
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzője, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehető-
ségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bővülnek, a lényegesen gyorsabban 
haladók mellett az átlagos fejlődésű, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk 
ilyen jellegű feladatokat.

Végül a kiemelten kezelendő komponensek harmadik csoportja, a rendszerezés, kombinativitás, 
valamint a deduktív és induktív következtetés olyan általános készségeket, képességeket tartalmaz, 
amelyek nemcsak a különböző tantárgyakban, hanem a mindennapi élet számos területén is gyakran 
szükségesek, fejlettségük az intellektus fontos jellemzője. Ezért ezeknek a komponenseknek a fej-
lesztése szinte minden tantárgyban lehetséges, jóllehet a fejlesztő feladatok beillesztésének, illetve a 
fejlesztés hatékonyságának az esélyei az egyes tantárgyakban nem azonosak (Csapó, 2003).

A számos, jól dokumentált kísérleti előzmény és eredmény azonban lehetővé teszi, hogy ezek-
nek a készségeknek, képességeknek a fejlesztésére viszonylag könnyebben dolgozzunk ki fejlesztő 
feladatsorokat. A négy komponens fontossága és a fejlesztés kísérleti megalapozottsága alapján a más 
tantárgyak keretei közötti fejlesztésre elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, deduktív és induk-
tív következtetés készségeit, képességeit javasoljuk, ezért ezeket a következő pontban részletesebben 
is bemutatjuk.

3.  A rendszerező és kombinAtív képesség, A deduktív  
és induktív gondolkodás fejlesztendő részképességei

Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás 
fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvű publikáció ismert. A következőkben 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 összetevőit a 2. táblázat foglalja össze. A táb-
lázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos termino-
lógiát követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás cím-
szavak alatt soroltuk fel. Az előző táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek, 
képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességű 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 előfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a 
tanulók képességszintje, fejlődési üteme szerint is eltérhetnek.

A táblázat tartalma itt is csak javaslat, melyet matematikai és szakmódszertani szakértők bevo-
násával szükséges megvitatni, illetve lehet véglegesíteni.
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2. táblázat: A rendszerező és kombinatív képesség, valamint a deduktív és induktív gondolkodás fejlesztendő 
komponensei iskoláztatási szakaszok és képességszintek szerint

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam
Rendszerező 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, sorképző 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
Előrelépő következtetés Á, L L –
Visszalépő 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 rendszerező képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcso-
latos műveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a műveleteknek 
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülő gondolkodási sémák különböző tar-
talmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, besoro-
lás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban működtethető, például dolgok 
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba 
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történő pontos meghatározá-
sát kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történő 
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idősor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a 
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.

A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai 
műveletek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem a 
megfelelő gondolkodási műveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalma-
zását. A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését, a vari-
álás adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a kombiná-
lás 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 elemeiből kell 
rendezett elempárokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a 
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek. 
Az első csoportba a kétváltozós műveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a „vagy..., 
vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alkalmazásával 
képezhető összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések csoportja, 
ezek közül az előrelépő és a visszalépő következtetés egyaránt a feltételképzés műveletét használja, 
de az első az előtag megerősítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkeztetés már 
két feltételes állításra épül, ahol az első állítás utótagja és a második állítás előtagja azonos. A választó 
következtetésben a választás művelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell a másik 
tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és szino- 
nimáikat kell alkalmazni.

Az induktív gondolkodás (Csapó, 2003) matematikai háttere a szabályfelismerés és szabályalkotás.  
A fejlesztés lényege itt sem a matematikai módszerek tanítása, hanem a szabályfelismerés és szabály-
alkotás műveletének gyakorlása konkrét tartalmakon. Például az ebbe a csoportba tartozó kompeten-
ciakomponensek közül a kizárás szabályfelismerést, illetve a kivétel megtalálását igényli, lényegében 
„kakukktojás” feladat. Az átkódolás konkrét példákon felismert művelet alkalmazását jelenti újabb 
konkrét esetben. Az analógiák képzése a konkrét példával bemutatott kapcsolat felismerésére és 
további alkalmazására épül, a sorozatok képzéséhez pedig néhány elem alapján a sorozat műveleti 
szabályának felismerése és ennek alapján további elemek előállítása szükséges.

A négy kompetenciakomponens rövid jellemzése 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 fejlesztő prog-
ramok 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 történő fejlesztés 
során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok, relá-
ciók, 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 fejlesztendő komponensei elvileg igen sokféle tartalommal működtethe-
tők, tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetők. Az iskolai, tantárgyi keretek között 
történő kompetenciafejlesztés lehetőségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérő, 
tehát megfelelő gyakoriságú, következetes, lehetőleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan 
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordul-
nak elő a képességfejlesztő feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai 
kompetencia néhány komponense (elsősorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és 
induktív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen az 
erősebben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes téma-
körei alkalmasak ilyen jellegű fejlesztésre.

A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendő komponensei és a fejlesztésre alkalmas tan-
tárgyak 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 képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel beilleszt-
hető a megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakom-
ponenshez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetőségeket jelent. 
A korábbiakban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több 
tantárgyban is zajlik, ezért célszerű 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

– –

Valószínűségi 
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 kész-
ségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthető, hogy a táblázatban felsorolt tantárgyak 
nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak, különösen a fizika, 
kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a képességfejlesztés-
nek. A korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a biológia, földrajz, sőt a 
humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a képességfejlesztő 
feladatok beillesztésére.

A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témakörö-
ket, tartalmakat, amelyekhez a fejlesztő feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalma-
sak, amelyek viszonylag nagyobb terjedelműek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez 
készült feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése 
nem lesz erőltetett. Célszerű, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anya-
gában, mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelő gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az 
egész tanévet átfogva.
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A képességfejlesztő 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 képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell ütemez-
nünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe. Még 
így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű időt, 
ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.

A döntés nyilván nem könnyű, de a matematikai kompetencia legfontosabb, ún. kritikus kész-
ségei, képességei esetében ezek a módosítások elkerülhetetlenek. Azaz a néhány kritikus készség 
fejlesztését fontosabbnak kell tekintenünk, mint a tananyag maradéktalan, előre eltervezett ütem-
ben történő feldolgozását. Ha ezeket a készségeket, képességeket kritériumorientált módszerekkel 
az optimális használhatóság szintjére kívánjuk fejleszteni, akkor ehhez differenciált, egyénre szabott 
fejlesztés szükséges.

Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumorientált 
fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges. A tanári 
kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés koncepci-
óját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő eszközök 
mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói épülnek, 
azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzetre nem min-
den készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként is meglevő 
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 fejlő-
dési mutató a kritérium-orientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke, ennek segít-
ségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési feladatok.
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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

• A nyolcadik osztályos történelem tananyag feldolgozásához és egyben a matematikai kom-
petencia fejlesztéséhez készült feladatlapjaink 5 modulban találhatók meg. A modulok meg-
egyeznek a nyolcadik osztályos történelemkönyvek nagy egységeivel. A tananyag elrendezé-
sénél igyekeztünk azt a vezérlő elvet szem előtt tartani, hogy fejlesztő feladatlapunk független 
legyen a tankönyvcsaládoktól, használható legyen minden nyolcadik osztályban. Igyekeztünk 
a kerettantervek fontosabb fogalmait, eseményeit, személyeit és évszámait játékos formában 
tálalni a gyerekeknek: megfogalmazásukban és megjelenésükben egyaránt színes, érdekes és 
változatos fejlesztő feladatokkal kívántuk fejleszteni gondolkodási képességeiket a matema-
tika órákon kívül is.

• Feladatunknak tekintettük, hogy tanárnak és diáknak egyaránt kedvet csináljunk a feladatok 
egész éven át tartó folyamatos megoldásához.

• Fontos, hogy a gondolkodási képességeket egész éven keresztül, több kis részletben fejlesszük, 
ismétlődő jelleggel! Minden egyes modul 5 egységet tartalmaz, tehát az 5 modult egész évben 
25 tanóra alatt lehet elvégezni. Az egyes tanórákon egy egység feladatainak megoldása ajánlott, 
amely kb. 10-15 percet vesz igénybe. 

• Az egyes egységeket felhasználhatjuk egy-két lecke elsajátítása után, részösszefoglalásnak. De 
lehet a témakörön belüli egy-egy kisebb egység bevezetésére is alkalmazni. 

• A feladatok megoldására sor kerülhet óra végi összefoglalásként vagy az óra elején ráhangoló, 
ismétlő részként. 

• A szövegek ismerete és megértése még nem elegendő a feladatok megoldásához. A célunk elsősor-
ban a gondolkodás fejlesztése, ehhez a történelmi szöveg csupán ismereteket, keretet nyújt.

• A szövegek tehát alkalmasak arra, hogy a tanult történelmi ismereteket felelevenítsék, az egyes 
feladatok pedig arra valók, hogy a gondolkodást fejlesszék. Az egyes egységek szövegei önállóak, 
de egymásra épülnek. Vannak olyan egységek, amelyek esetében szükséges az előző egység vagy 
egységek szövegének az ismerete, azaz a következő egység feldolgozásának feltétele az előző egy-
ség vagy egységek szövegeinek felidézése. Ily módon tudjuk biztosítani, hogy a gondolkodási 
készségek fejlesztése lehetőleg minél több tanórán megtörténjék úgy, hogy közben a történelmi 
ismeretek is mélyüljenek.

• Javasoljuk, hogy az adott egységhez tartozó szöveggel már a feladatok feldolgozása előtt, otthon 
ismerkedjenek meg a tanulók. Ha ez mégsem történne meg, akkor a tanórán, a feladatok megol-
dása előtt olvassák el a tanulók a szöveget. A szöveggel kapcsolatban felmerülő problémákat még a 
feladatok megoldása előtt beszéljék meg.

• Minden szöveg témájából emeljük ki, soroljuk fel és húzassuk alá (az általunk fontosnak tartottakat 
a tanári szövegben kiemeltük) az alapvető történelmi fogalmakat, neveket és helyneveket, ugyanis 
a feladatok ezekből az ismeretekből épülnek fel. 

• Ha van kép, grafika, diagram vagy ábra a szövegben vagy az adott feladatnál, akkor azt fontos 
megbeszélni. A célunk, hogy a képzet segítse a gondolkodást.

• A szöveg értelmezése után a gyerekek önállóan vagy párban, illetve csoportmunkával is megold-
hatják a feladatokat!

• A feladatok helyes megoldásának megbeszélésére még az adott órán kerüljön sor!
• A nem teljesen helyes, illetve helytelen eredményeket feltétlenül érdemes elemezni, fényt deríteni 

arra, hogy miért gondolta a diák az általa kapott megoldást helyesnek. 
• A jó megoldás alapján mindenki javítsa a hibáit! A tanár mutassa be a jó megoldásokat, akiknek a 

megoldása hibás volt, azok másolják be a munkafüzetükbe a helyes megoldást! 
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A nyolcadik osztályos történelem a következő modulokból épül fel:

1. Világtörténet az 1920-as és 1930-as években
2. Magyarország története a két világháború között
3. A világ és hazánk története a második világháború idején
4. Világtörténet 1945-től 1990-es évekig
5. Magyarország története a második világháború befejezésétől napjainkig



1. MODUL
vILÁGTÖRTÉNET AZ 
1920-AS ÉS 1930-AS 
ÉvEKbEN
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Fejlesztendő képességek

Kompetenciakomponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

Rendszerező képesség

Halmazképzés, besorolás

Definiálás + +

Felosztás +

Sorképzés, sorképző osztályozás +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás

Variálás +

Kombinálás + +

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás +

Feltételképzés +

Előrelépő következtetés

Visszalépő következtetés +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés +

Kvantorok +

Induktív gondolkodás

Kizárás

Átkódolás + +

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése
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1. EGYSÉG

Az első világháború 1918-ban ért véget. A háború után évekig tartó béketárgyalások kezdődtek a 
Párizs környéki történelmi kastélyokban. A békekonferencia első heteiben Wilson amerikai elnök kez-
deményezésére létrehozták a Nemzetek Szövetségét (közismert nevén Népszövetség). A Népszövet-
ség fő feladatának tartotta a nemzetközi béke és biztonság szavatolását, a háború elkerülését. Eredeti 
feladatát azonban nem tudta betölteni, mert a győztes nagyhatalmak erőpolitikájának eszközévé vált. 
Az első világháborút lezáró békék – Wilson szerint – hozzájárultak ahhoz, hogy „egy nemzedéknyi 
időn belül újabb világháború törjön majd ki”. 

A győztes nagyhatalmak (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, USA, Japán) arra törekedtek, 
hogy újrarajzolják a világpolitika térképét. Szakítottak az elmúlt korok egyensúlyra törekvő politiká-
jával. Az antant szövetségeseit (szerbek, románok, görögök, lengyelek, csehek, szlovákok) a kisnem-
zeti nacionalizmus fűtötte. Fő céljuk a nemzeti állam megteremtése volt, és ez „nagy étvágyúvá” tette 
őket, minél több területet akartak megszerezni maguknak a legyőzött országok rovására. 
A vesztes központi hatalmak közül az Osztrák–Magyar Monarchia és Törökország széthullott. 
Németország nagyon meggyöngült, mert elvették gyarmatait, elcsatolták vegyes lakosságú területeit, 
jóvátételt kellett fizetnie, és kicsi létszámú haderőt tarthatott csak fent. 
Oroszország – a volt antant szövetséges – forradalmaktól tépetten, zavaros belső helyzetével és a 
külső támadások miatt elvesztette korábbi nagyhatalmi pozícióit.

Forrás: Képes történelmi atlasz. Cartographia, Budapest, 2001. 27. o.
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1. FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Melyik fogalom illik legjobban a téglalapba? Írd az üres helyre!

2. FelAdAt
 rendszerező képesség – felosztás

Írd az ábrába a megadott fogalmakat, és nevezd meg a halmazokat! 

Németország          Osztrák–Magyar Monarchia          USA          Japán          Nagy-Britannia 

antant központi hatalmak

Franciaország :: győztes ország = Németország :: vesztes ország

Németország :: meggyengült = Osztrák–Magyar 
Monarchia :: széthullott

románok :: antant  
szövetséges = Törökország :: központi hatal-

mak szövetségese 

Németország

Osztrák–Magyar Monarchia

USA

Japán

Nagy-Britannia
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3. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés 

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

Ha Németország nem veszíti el az első világháborút, akkor nem kell jóvátételt fizetnie. 
Németországnak jóvátételt kellett fizetnie, tehát elveszítette az első világháborút. 

4. FelAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás

A győztes nagyhatalmak arra törekedtek, hogy újrarajzolják a világpolitika térképét. Közülük Nagy-
Britannia, az USA és Japán elsősorban a tengereken szeretnének nagyobb befolyásra szert tenni. 
Először külön-külön tárgyalnak egymással. Mely országok képviselői lehetnek a tárgyalóasztalnál? 
Használd a kezdőbetűket!

Nagy-Britannia (N)                    USA (U)                    Japán (J)

N JN U U J
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2. EGYSÉG

A győztes országokban (Nagy-Britannia, Franciaország és az USA) a „boldog húszas évek” jöttek el, 
és parlamenti demokrácia alakult ki. A főhatalmat a törvényhozó testület (parlament) gyakorolta, a 
parlamentbe választások útján lehetett bejutni. A kormányfő a parlamenti többségű pártból került 
ki, és a miniszterek a parlamentnek tartoztak felelősséggel. Az 1920-as évek második fele az álta-
lános gazdasági fellendülés időszaka volt, mindenki vásárolni akart. A nagy kereslet fellendítette a 
termelést. A jólét fogyasztásra ösztönzött.

A termelés és a fogyasztás egyensúlya az USA-ban 1929-ben felbomlott. Többet termeltek, mint amit 
el tudtak adni. A túltermelés gazdasági válságba sodorta az országot. Az USA-ban például az 1929-es 
évben acéltermelés még 57,3 millió tonna volt, és ehhez képest 1932-re 13,9 millió tonnára esett vissza. 
A válság nem állt meg az USA határánál. Például Németországban is csökkent az acéltermelés, 1929-
ben még 18,2 millió tonnát termeltek, 1932-ben pedig már csak 7,1 millió tonnát. Nagy-Britanniában 
is hasonló folyamatok zajlottak le, az acéltermelés itt is 9,8 millió tonnáról 5,3 millió tonnára esett 1932-
re. A gazdasági válság világválsággá mélyült. A nagy válság az egész tőkés világot sújtotta. A gaz-
dasági károk lényegében nem maradtak el a világháború okozta károktól. A világgazdasági válság 
következményeként munkanélküliség alakult ki. Az 1932-es évben az USA-ban 32%, Nagy-Britan-
niában 22%, Németországban pedig 44% a munkanélküliek aránya a teljes munkásság létszámához 
viszonyítva. A gazdasági bajok következményeként politikai válság alakult ki. 

1. FelAdAt
 rendszerező képesség – definiálás

Az alábbi fogalmak és kifejezések felhasználásával határozd meg, mi a parlamenti demokrácia!

A parlamenti demokrácia olyan politikai rendszer, melyben a főhatalmat a parlament (törvényhozó 
testület) gyakorolja, a képviselők választások útján jutnak a parlamentbe, a kormányfő a parlamenti 
többségű pártból kerül ki, a miniszterek a parlamentnek tartoznak felelősséggel.

főhatalom

választások útján jutnak a 
parlamentbe

parlamenti többségű párt

képviselők

parlament (törvényhozó 
testület) gyakorolja

miniszterek

politikai rendszer

kormányfő

parlamentnek tartoznak 
felelősséggel
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2. FelAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

István az interneten talált két ábrát. Az egyiken az acéltermelés alakulását láthatta három nyugati 
államban, a másikon a munkanélküliség arányát ugyanazokban az államokban. A bal oldalin meg-
figyelte, hogy 1932-ben mind a három (A, B, C) országban csökkent az acéltermelés 1929-hez képest.  
A másik diagramról leolvasta, hogyan alakult a három országban (1, 2, 3) 1932-ben a munkanélküliség 
aránya. Megpróbálta kitalálni, hogy melyek az összetartozó országok. 

a) Írd le (párosítsd) az összes lehetséges megoldást!

b)  Karikázd be azokat a párokat, amelyek az adatok alapján a valóságban is összetartoznak!

c) Nevezd meg az országokat!

A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C 1B 1A 1

C 2B 2A 2

C 3B 3A 3
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3. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Pisti ezt olvasta egy történelmi tanulmányban.

HA GAZDASÁGI VÁLSÁG VAN, AKKOR NŐ A MUNKANÉLKÜLIEK ARÁNYA. 

Később különböző újságokban más-más mondatokat olvasott az állításról. 

Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek a nagybetűs kijelentés alapján 
előfordulhatnak! Húzd át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

A)   Gazdasági válság van. Nő a munkanélküliek aránya.
B) Gazdasági válság van. Nem nő a munkanélküliek aránya.
C)   Nincs gazdasági válság. Nő a munkanélküliek aránya.
D)   Nincs gazdasági válság. Nem nő a munkanélküliek aránya.

4. FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Milyen fogalom illik legjobban az üres téglalapba? Írd be!

„boldog húszas 
évek” :: Franciaország = jóvátételt fizet :: Németország

nagy kereslet :: fellendül 
a termelés = túltermelés :: gazdasági válság

világválság :: munkanélküliség = gazdasági bajok :: politikai válság
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3. EGYSÉG

Európában Németországot érintette legsúlyosabban a válság. A gazdasági világválságnak (1929–1933) 
nagy szerepe volt a szélsőséges pártok megerősödésében. Amíg a polgári pártok szavazatokat vesz-
tettek, addig a kommunisták és a nemzetiszocialisták (nácik) szavatokat nyertek. Ahogy nőtt a mun-
kanélküliek aránya, úgy szaporodott a nácikra leadott szavazatok száma.

Hitler fokozatosan megsemmisítette a demokráciát, és helyette egypártrendszert, diktatúrát veze-
tett be. 1933-ban Hitlert kinevezték kancellárrá (kormányfővé). Később átvette az államfői tisztet is, 
„Führerként” (vezérként) vezette az országot, a katonák és a köztisztviselők az ő személyére esküdtek 
föl. A pártvezéri posztot is ő töltötte be, így az államapparátus összefonódott a párttal. a „felhatal-
mazási törvény” értelmében a parlament hatalma a végrehajtó hatalomra (kormányra) szállt. Tehát 
Hitler kormánya a parlament nélkül is hozhatott törvényeket, és szabadon kormányozhatott. Elfojtot-
ták a szólásszabadságot. Németország a rettegés birodalmává vált. Ha valaki szót emelt a náci intézke-
désekkel szemben, akkor nagyon gyorsan a koncentrációs táborok valamelyikébe kerülhetett. Hitler 
leszámolt saját pártján belüli ellenzékével is.

A náci propaganda hatott a német nép körében. Céljuk az volt, hogy Németországot ismét nagyhata-
lommá tegyék, a versailles-i békerendszer teljes revízióját követelték. A nácik szerint a „felsőbb német 
fajnak” élettérre van szüksége, „az alacsonyabb rendű fajnak” a felsőbb rendű faj szolgálata, és a foko-
zatos kipusztulás jutott volna osztályrészül. A fajgyűlölet elsőként zsidógyűlöletben, antiszemitiz-
musban öltött testet, minden problémáért a zsidókat és a bolsevizmust okolták. 

Németországban sikerült csökkenteni az óriási méretű munkanélküliséget. Munkahelyteremtő prog-
ramok keretében autópályákat építettek, és hadászati célú termelésre tértek át. 

1. FelAdAt
 rendszerező képesség – definiálás

Az alábbi fogalmak és kifejezések felhasználásával határozd meg, mi a diktatúra!

A diktatúra olyan politikai rendszer, amelyben valamely személy vagy csoport kivételes törvényekkel 
szentesíti korlátlan hatalmát.

kivételes törvények

szentesíti

személy

csoport

politikai rendszer

korlátlan hatalom
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2. FelAdAt
 kombinAtív képesség – vAriálás

Németország az 1930-as évek elején választásokra készül. Három párt szerepel a szavazólapon (kom-
munista, náci, polgári). Egy család mindkét felnőtt tagja úgy ment el a választásra, hogy biztosan sza-
vaznak valamelyik pártra. Sorold fel az összes lehetséges szavazatot! Az alább megadott kezdőbetűket 
használd! 

kommunista – k                    náci – n                    polgári – p

apa anya apa anya apa anya

k k n k p k

k n n n p n

k p n p p p

3. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

Ha megszavazzák a „Felhatalmazási törvényt”, akkor a parlament hatalma a kormány kezébe kerül. 
Ha a hatalom a kormány kezébe kerül, akkor a kormány szabad kezet kap. 
Tehát ha megszavazzák a „Felhatalmazási törvényt”, akkor a kormány szabad kezet kap.
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4. FelAdAt
 induktív gondolkodás – átkódolás

Figyeld meg az ábrákat, és írd a pontsorokra a megoldást! 

Németországban 1928-ban 2 millió ember volt munkanélküli, és a szavazók 3%-a nácikra szavazott.
Németországban 1930-ban 4 millió ember volt munkanélküli, és a szavazók 18%-a nácikra szavazott.
Németországban 1932-ben 6 millió ember volt munkanélküli, és a szavazók 37%-a nácikra szavazott.
Németországban 1933-ban 6,2 millió ember volt munkanélküli, és a szavazók 44%-a nácikra szavazott.
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4. EGYSÉG

A Szovjetunió teljesen más úton járt, mint Európa. Sztálin úgy vélte, hogy egy országban is fel lehet 
építeni a szocializmust, nem szükséges ehhez a fejlett országok győztes proletariátusának segítsége. 
Sajátos tervgazdálkodásba kezdtek, a gazdaságot állami tervek alapján a pártközpontból utasítások 
formájában irányították, a piac szerepét kiiktatták. Az állam minden termelőeszközt elvett a korábbi 
tulajdonosától, a parasztságot véres erőszakkal szövetkezetekbe kényszerítette.

Az iparban új nehézipari ágazatok alakultak, és új ipari területek jöttek létre, amelyek sorsdöntő jelen-
tőségre tettek szert a II. világháború idején. Az ötéves terveket hatalmas erőfeszítések árán valósí-
tották meg. Ekkor állandósultak a munkaversenyek mint a termelés állandó emelésének eszközei. A 
Szovjetunió az 1930-as évek elejére ipari nagyhatalommá vált.

Sztálin az 1920-as évek végére a párt (SZKP) és az ország 
teljhatalmú urává vált. Személyi kultuszt épített ki, 
amely elvezetett a személyi diktatúrához. Egyetlen aka-
rat létezett az országban, Sztáliné. Felmérhetetlenül káros 
irtó hadjáratot indított. Egymást követték a koncepciós 
perek, bárkire rásüthették „a nép ellensége” címet. a 
bírósági ügyeknél megszüntették a tárgyalás nyilvános-
ságát, a fellebbezés lehetőségét. A bűnösség megállapí-
tásához nem volt szükség tárgyi bizonyítékra, elegendő 
volt a beismerő vallomás, amelyet sokszor a hivatalosan 
engedélyezett kínzással csikartak ki. Sztálin saját embe-
reit is kiirtotta. A II. világháború előtt néhány évvel a 
tisztikar zömét kivégeztette. A bűntető jellegű munkatá-
borokban, „gulágok”-ban 10–12 millió ember rabszolga-
munkája biztosította „a szocializmus építését”. 

1. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

Egy országban vagy tervgazdálkodásba kezdenek, vagy a piacra bízzák a gazdaságot. 
A Szovjetunióban nem bízták a piacra a gazdaságot, tehát tervgazdálkodásba kezdtek.
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2. FelAdAt
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Írd a halmazokba a megadott fogalmakat!

SZKP tagjai                     Szovjetunió lakosai                     Sztálin

3. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

SZTÁLIN SZEMÉLYI KULTUSZT ÉPÍTETT KI, ezt olvasta Feri. Gondolkodott, és az alábbi következ-
tetésekre jutott.

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

A)  Tehát minden vezető személyi kultuszt épít ki.
B)   Tehát van olyan vezető, aki személyi kultuszt épít ki.
C)  Tehát van olyan vezető, aki nem épít ki személyi kultuszt.
D)  Tehát nincs olyan vezető, aki személyi kultuszt épít ki.
E)  Tehát nincs olyan vezető, aki nem épít ki személyi kultuszt.
F)  Tehát egyetlen vezető sem épít ki személyi kultuszt.

Most pedig húzd alá azokat a következtetéseket, amelyek igazak!

Sztálin

SZKP tagjai

Szovjetunió lakosai
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4. FelAdAt
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

Sztálin emberei azon töprengenek, milyen „eszközöket” alkalmazzanak annak érdekében, hogy a 
bírósági tárgyalások „sikeresek” legyenek. 

A lehetséges „eszközök”:

• megszüntetik a tárgyalás nyilvánosságát – m
• fellebbezésnek nem adnak helyt – f
• a tárgyi bizonyítékokat mellőzik – t
• beismerő vallomást csikarnak ki – b

Egy konkrét perben vajon milyen „eszközt”, illetve „eszközöket” használhattak föl? Írd le az összes 
lehetséges megoldást! A kezdőbetűket használd!

m f t b

m, f m, t m, b f, t

f, b t, b m, f, t m, f, b

f, t, b m, t, b m, f, t, b –
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5. EGYSÉG

Az 1930-as évek első felében újjászületett a terjeszkedő politika, amely már az új világháború előtör-
ténetének számított. A hitleri Németország mellett megerősödött a Mussolini vezette Olaszország, és 
harmadikként a terjeszkedő Japán. A három nagyhatalom a világ újrarendezésére törekedett. Először 
megalakult a „Berlin–Róma tengely”-nek nevezett együttműködés a fasiszta Olaszország és a nem-
zetiszocialista Németország között. A következő lépés Németország és Japán szövetségén alapuló 
Antikomintern Paktum, melyhez később Olaszország is csatlakozott. 

Ezzel új háborús tömb alakult ki, a világpolitika hárompólusúvá vált. Egyrészt a demokratikus nagy-
hatalmak (USA, Nagy-Britannia, Franciaország), a másik oldalon a fasiszta nagyhatalmak (Német-
ország, Olaszország, Japán), és mellettük külön önálló erőként, harmadik pólusként a kommunista 
Szovjetunió. A Szovjetuniót mindkét tömb szerette volna megsemmisíteni, de legalábbis a vetélytárs-
sal szemben kijátszani.

A leendő új világháború „főpróbája” 1936-ban Spanyolországban játszódott le. Az országban polgár-
háború robbant ki a kommunisták befolyása alatt álló népfrontkormány és a Franco tábornok által 
vezetett jobboldali felkelők között. Mindkét harcoló felet külföldről is támogatták. A polgárháborút a 
jobboldali felkelők nyerték meg, ez erősítette a fasiszta hatalmak önbizalmát.

Hitler következő lépése a német faji közösség létrehozása volt. Egy 85 milliós német birodalom megte-
remtése volt a cél, amelyet Ausztria bekebelezésével és a Szudéta-vidék megszerzésével szándékozott 
elérni. A német csapatok 1938-ban megszállták Ausztriát. Hitler az 1938-as müncheni négyhatalmi 
értekezleten követelte, hogy a Szudéta-vidéket, ahol nagyobb lélekszámú német élt, adják át Német-
országnak. Az angolok és a franciák engedtek annak érdekében, hogy a háborút elkerüljék. Az enged-
mények csak tovább fokozták Hitler területszerzési szándékát, egy év múlva fegyveres konfliktus 
nélkül vette birtokba Csehszlovákiát.
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1. FelAdAt
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Írd az ábrába a megadott fogalmakat! 

USA        fasiszta nagyhatalom        Franciaország        Németország        Olaszország

Japán        Szovjetunió        demokratikus nagyhatalom        kommunista nagyhatalom

Nagy-Britannia        hárompólusú világ

hárompólusú világ

fasiszta nagyhatalom demokratikus nagyhatalom

kommunista nagyhatalom

Németország

Olaszország

Japán

USA

Nagy-Britannia

Franciaország

Szovjetunió
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2. FelAdAt
 induktív gondolkodás – átkódolás

Figyeld meg az ábrát, és írd a pontsorokra a megoldást! 

Spanyolország + Albánia            = 75
Spanyolország + Szudéta-vidék = 74
Csehszlovákia + Albánia             = 78
Spanyolország + Abesszínia        = 71
Ausztria            + Albánia             = 77
Ausztria            + Szudéta-vidék = 76

Az átkódolás szabálya: a megadott országok után álló évszámok utolsó két számjegyéből alkotott szá-
mot össze kell adni (pl.: spanyolország + Albánia = 36 + 39). ha nem jönnek rá a megoldásra, akkor 
a tanár hívja fel a tanulók figyelmét, hogy egy játékos feladatról van szó, és vonatkoztassanak el a tör-
ténelmi tartalomtól!

3. FelAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás

Tegyük fel, hogy London és Párizs vezetése meg akarja akadályozni a fasiszta hatalmak szövetségét. 
Ezért közülük kettővel titkos egyeztetést kezdenek a harmadik tudta nélkül. A fasiszta hatalmak közül 
melyik kettővel ülhettek le egyszerre tárgyalni? A fasiszta nagyhatalmak kezdőbetűit használd! 

Németország – n                    Olaszország – o                    Japán – J

Rajzos vázlatok a történelem tanításához. 
Budapest, 1999. 226. o. Korona Kiadó 

Forrás: Dr. Szabolcs Ottó – Dr. Veresegyházi Béla 

Az agresszió útján

Berlin

róma
Spanyolország 1936

Albánia 1939

Abesszínia 1935

Szudéta-vidék 1938

Csehszlovákia 1939

Ausztria 1938

O JN JN O
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4. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztás

Pisti ezt olvasta egy történelmi tanulmányban: 

A SZOVJETUNIÓ VAGY NÉMETORSZÁGGAL, VAGY A DEMOKRATIKUS NAGYHATALMAK-
KAL KÖT SZERZŐDÉST.

A mondat elolvasása után elgondolkodott, és négy lehetőség jutott eszébe.

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

A)  A Szovjetunió Németországgal és a demokratikus nagyhatalmakkal is köt szerződést.
B)   A Szovjetunió nem köt sem Németországgal, sem a demokratikus nagyhatalmakkal szerződést.
C)    A Szovjetunió Németországgal köt, de a demokratikus nagyhatalmakkal nem köt szerződést.
D)    A Szovjetunió nem Németországgal, hanem a demokratikus nagyhatalmakkal köt szerződést.

A valóságban melyik változat valósult meg? Húzd alá a megfelelő választ!





2. MODUL
MAGYARORSZÁG 
TÖRTÉNETE 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

Budapesten 1918. október 30-ról 31-re virradó éjjel zajlott le a polgári demokratikus forradalom. Az 
éjszaka folyamán a Nemzeti Tanácshoz csatlakozott tömegek elfoglalták a főváros fontosabb középü-
leteit. A hatalom a Nemzeti Tanács kezébe került. Károlyi Mihályt nevezték ki miniszterelnökké. 1918. 
november 16-án az új törvényhozás megalkotta az I. számú „néphatározatot”. Eszerint „Magyarország 
minden más országtól független és önálló népköztársaság.” A fiatal magyar demokrácia rendkívül 
nehéz gazdasági örökséget vett át. A Károlyi-kormány a reformok egész sorával kívánta igazságo-
sabbá tenni az emberek életét. Később még fokozódtak a gazdasági nehézségek, a gyorsuló infláció 
a bérből és fizetésből élőket terhelte. Nőtt a tömegek elégedetlensége. Egyre jobban aktivizálódtak a 
hatalomra törő kommunisták. Kun Béla vezetésével az orosz bolsevik párt mintája alapján megalakí-
tották a Kommunisták Magyarországi Pártját.

Károlyi Mihály hatalomra jutása után is folytatódott Magyarország addigi területeinek a környező 
országok hadseregei által történő megszállása. Az antant hozzájárulásával keleten a román, északon 
a cseh csapatok nyomultak be az országba. Súlyos csapást jelentett a Vix-jegyzék. Március 20-án a 
párizsi békekonferencia megbízásából Vix francia alezredes jegyzéket adott át a magyar kormány-
nak, amelyben újabb jelentős színmagyar lakosságú területeket kellett átadni a román hadsereg-
nek. A kormány sem a jegyzék elfogadását, sem visszautasítását nem vállalta, és lemondott.

Károlyi tiszta szociáldemokrata kormányt kívánt kinevezni. A szociáldemokrata vezetők többsége 
– mivel nem merték egyedül vállalni az ország vezetését – tárgyalásokat kezdtek a kommunista veze-
tőkkel. A Gyűjtőfogházban aláírták a két párt egyesülési okmányát, az egyesült munkáspárt céljaként 
a munkás-, katona- és paraszttanácsok segítségével a proletárdiktatúra megvalósítását szabták meg. 
1919. március 21-én kikiáltották a tanácsköztársaságot, ezzel a parlamentáris demokrácia Magyaror-
szágon megbukott.

Az új hatalom legfontosabb feladatának a magántulajdon felszámolását tartotta. A tanácshatalom 
szembeszállt az antant-intervencióval, és visszautasította a Vix-jegyzéket. A tisztikar nagy része a 
tanácshatalom mellé állt. Stromfeld Aurél kidolgozta az északi hadjárat tervét. A Vörös Hadsereg 
sikereket ért el. Számos nagyvárost foglalt vissza északon, és elszakította egymástól a cseh és román 
hadsereget. Clemenceau francia miniszterelnök jegyzékekben követelte, hogy a visszafoglalt terüle-
tekről vonuljon ki a magyar hadsereg. Stromfeld nem értett egyet a területek feladásával, de a kor-
mány engedett az antantnak. A tisztikar jelentős része lemondott, a honvédek lelkesedése elszállt, 
ezáltal a hadsereg meggyengült. A románok átkeltek a Tiszán, és Budapest felé tartottak. A proletár-
diktatúra augusztus 1-jén megbukott.
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1. FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Milyen fogalom illik legjobban a téglalapba? Írd az üres helyre! Segít a térkép!

2. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés 

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

Ha Vix francia alezredes jegyzékében nem követelte volna újabb, tisztán magyarlakta területek átadá-
sát, akkor a magyar kormány nem mond le. 
A magyar kormány lemondott, tehát Vix francia alezredes jegyzékében újabb, tisztán magyarlakta 
területek átadását követelte.

Forrás: Történelmi atlasz a 12-16 éves tanulók számára. Cartographia, Budapest, 1988. 34. o.

Pécs ::
Antant 

demarkációs 
vonal 1918. XI. 13.

= Kolozsvár :: a román hadsereg 
arcvonala

Kassa ::
Antant 

demarkációs 
vonal 1918. XII. 23.

= Debrecen :: a Vix-jegyzékben 
kijelölt övezet
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3. FelAdAt
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Írd az ábrába a megadott fogalmakat! 

kommunisták              Kun Béla              magyar kommunisták

4. FelAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás

A magyar hadsereg visszavette a csehektől Miskolcot. Stromfeld Aurél célja a Felvidék teljes felszaba-
dítása. Stromfeld vezérkarába tartozol. Arról kell döntenetek, hogy melyik két várost szabadítsátok 
fel az első ütemben. A számba jövő városok: Losonc, Rozsnyó, Kassa, Sátoraljaújhely. Írd le az összes 
lehetőséget! A városok kezdőbetűit használd!

Losonc – l                    Rozsnyó – r                    Kassa – K                    Sátoraljaújhely – S

Kun Béla

magyar kommunisták

kommunisták

K SR SR K

L SL KL R
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2. EGYSÉG

A tanácskormány lemondása után átmeneti jellegű kormányok váltogatták egymást. Az előrenyo-
muló román hadsereg elfoglalta Budapestet, és a Duna vonaláig kezében tartotta az országot. A 
Dunántúlon 1919 őszén Horthy Miklós hadserege kezében volt a tényleges hatalom. Az antant köve-
telésére a román megszállók novemberben elhagyták a fővárost. A Nemzeti Hadsereg élén Horthy 
bevonult Budapestre. Az antantnak érdeke volt, hogy minél előbb létrejöjjön egy számára is elfogad-
ható magyar kormány, amely kiírja a választásokat, és a megalakuló nemzetgyűlés megbízásából az 
új kormány aláírja a trianoni békeszerződést. Az új nemzetgyűlés 1920. március 1-jén Horthy Miklóst 
Magyarország kormányzójává választotta. A törvényes államfő megválasztása után kerülhetett sor 
az új rendszer nemzetközi törvényesítésére: a békeszerződés aláírására.

A magyar békedelegáció a 14 pontból álló békeszerződést 1920. június 4-én a Párizs melletti Nagy Tri-
anon kastélyban írta alá. A békekonferencia a nemzetiségi területek mellett elszakításra ítélt döntően 
magyarlakta területeket, s köztük olyanokat is, amelyek nemzetiségi szigetek közbeékelődése nélkül 
közvetlenül kapcsolódtak az ország központi részeihez. Hazánk elveszítette ezeréves területének több, 
mint kétharmadát. A magyarság mintegy 30 százaléka, 3,3 millió magyar került idegen fennható-
ság alá. A szomszédos országok vezetői a magyar kisebbség beolvasztására törekedtek. Magyarország 
közepes méretű európai országból a nagyhatalmak politikai elképzelésének kiszolgáltatott kisálla-
mává vált. A békekonferencia a magyar haderő létszámát 35 000 főben állapította meg. 1921. május 
1-jétől 30 éven keresztül az utódállamoknak jóvátételt kellett fizetni.

A nagyon súlyos rendelkezéseket tartalmazó békediktátumot a magyar kormány kényszerhelyze-
tében aláírta, mert ez volt a feltétele végleges elismerésének és konszolidálásának. A békeszerződés 
megkötésével hazánk nemzetközileg is elismert független állammá vált. Önmaga szabhatta meg, 
mely országokkal kíván baráti viszonyt kialakítani, melyek külpolitikájának legfontosabb céljai. 
A trianoni békeszerződést a magyar társadalom többsége égbekiáltó igazságtalanságként fogta fel. 
A csonka ország lakói közül alig akadt, aki hajlandó lett volna a trianoni határokat véglegesnek 
tekinteni. Az emberek politikai gondolkodását egyre jobban meghatározta az irredentizmus, azaz 
követelték az elvett területek visszacsatolását a magyar államhoz. 

1. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

Ha Magyarország aláírja a trianoni békeszerződést, akkor az országot nemzetközileg elismerik. Ha az 
országot nemzetközileg elismerik, akkor önálló politikát folytathat. 
Tehát ha Magyarország aláírja a trianoni békeszerződést, akkor önálló politikát folytathat.



42 MatEMatiKa „B” • történElEM • 8. évfolyaM tanári útMutató

2. FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Milyen szám illik a téglalapba? Írd az üres helyre!

Forrás: Középiskolai történelmi atlasz. Cartographia, Budapest, 78. oldal

Ausztria :: 26 153 = Románia :: 1 661 805

Magyarország :: 6 730 996 = Csehszlovákia :: 1 066 685
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3. FelAdAt
 rendszerező képesség – definiálás

Az alábbi fogalmak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az irredentizmus!

Az irredentizmus olyan politikai mozgalom, amely a nemzetiségi összetartozás alapján vagy történeti 
jog alapján követeli egyes területeknek valamely államhoz történő csatolását. 

4.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – vAriálás

Az 1920-as évek második felében két gimnazista diák elhatározza, hogy bejárja a történelmi Magyar-
ország azon tájait, ahol a magyarok kisebbségi sorsban élnek. Megnézték egy térképet és látták, hogy 
négy országot – Csehszlovákiát, Romániát, Jugoszláviát és Ausztriát – kell felkeresniük. Minden évben 
két országba szándékoznak eljutni. Az egyik országot a tavaszi szünetben, a másik országot a nyári 
szünetben szeretnék bebarangolni. Milyen útitervek születhettek? A kezdőbetűket használd!

Csehszlovákia – Cs                    Románia – r                    Jugoszlávia – J                    Ausztria – a

egyes területek

nemzetiségi 
összetartozás alapján

követeli

történeti jog alapján

politikai mozgalom

valamely államhoz 
történő csatolás

A RA CsJ A

R JR CsCs A

J R

Cs J

A J

R A

J Cs

Cs R

Forrás: Képes történelmi atlasz. 
Cartographia, Budapest, 35. oldal
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3. EGYSÉG

1921-ben gróf Teleki Pál után gróf Bethlen István alakított kormányt. Az új miniszterelnök 
fő törekvése volt a nehéz gazdasági helyzetbe került ország talpra állítása és fellendítése. Az ő 
nevéhez fűződik az ellenforradalmi rendszer konszolidálása1. A gazdasági élet újraélesztésé-
hez nagy tőkebefektetésekre volt szükség, a külföldi tőke csak a politikailag stabil országba jön. 
Bethlen fontosnak tartotta a politikai nyugalom miatt, hogy megegyezzen az ellenzékkel, a 
munkásságot képviselő szociáldemokratákkal. A parasztság megnyerése érdekében a Teleki Pál 
kormányzása alatt 1920-ban törvénybe iktatott földreformot végrehajtotta. Bethlen az új válasz-
tási rendszerrel biztosította, hogy a kormánynak a parlamentben szilárd többsége legyen.  
A nehézségeket fokozta a gyors pénzromlás, az infláció. A kormánynak sikerült népszövetségi köl-
csönt kapni, amelynek segítségével hosszú ideig stabil, konvertibilis fizetőeszközt hozott létre, a 
pengőt. Magyarországon is – mint világszerte – a 20-as évek második felére mérsékelt gazdasági fel-
lendülés bontakozott ki.

A gazdasági világválság Magyarországot agrárválságként és hitelválságként rázkódtatta meg. a me- 
zőgazdasági árak rendkívüli mértékben zuhantak a világpiacon, a búza ára mázsánként 32 pengő-
ről 9 pengőre esett. Az árak csökkenése fokozta a földművesek nyomorát. A nemzetközi tőkebeho-
zatal elakadása a beruházások megvalósulásában okozott zavarokat. Ennek következtében az ipari 
termelés visszaesett. Az ipari munkásokat a munkanélküliség sújtotta. Az értelmiségiek jelentős része 
vált állástalan diplomássá.

A gazdasági válság következtében Magyarországon is politikai válság bontakozott ki. 1930. szeptem-
ber 1-jén került sor a Horthy-korszak legnagyobb munkásmegmozdulására. A budapesti tüntetés véres 
összecsapássá fajult. A válság tovább mélyült, ezért Bethlen lemondásra kényszerült. Horthy 1932-ben 
Gömbös Gyulát nevezte ki miniszterelnöknek. Gömbös gyökeresen szakított az addigi hatalom-
gyakorlással. A híressé-hírhedtté vált 95 pontjában szinte valamennyi társadalmi réteg számára ígért 
valami vonzó dolgot. Az ígéretgyűjtemény hónapokra megjavította az ország széles köreinek hangu-
latát. Gömbös célkitűzései közül egyedül a piacszerzést tudta megvalósítani. Az olasz és német piac 
megnyitotta kapuit a magyar mezőgazdasági cikkek előtt. Ez segítette a magyar mezőgazdasági vál-
ság leküzdését. Az 1935-ös választások a politikai közélet eldurvulását és a fasiszta mentalitás előtérbe 
kerülését mutatták. Gömbös kísérletet tett egy fasiszta rendszer kialakítására. Ez kudarcba fulladt, 
mert a nagybirtokosok, a nagytőkések és a mérleg nyelvét jelentő Horthy államfő is ellenezte a totális 
diktatúra megteremtését.

1 megszilárdítás
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1. FelAdAt
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

Bethlen István miniszterelnök annak érdekében, hogy konszolidálja az ország politikai és gazdasági 
helyzetét, több intézkedést fontolgat. A tanácsadó testületébe tartozol. A testületben vannak olyanok, 
akik semmilyen változást nem akarnak, és vannak olyanok is, akik egyszerre minden intézkedést 
bevezetnének. Milyen lehetőségeitek vannak a döntéselőkészítésben? Minden lehetőséget vegyél 
számba!

• megegyeznél az ellenzéki párttal – m
• a már törvénybe iktatott földreformot végrehajtanád – f
• választójoggal rendelkezők körét szűkítenéd – v

A kezdőbetűket használd!

2. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Az alábbit olvasta Józsi.

MAGYARORSZÁGON A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG LEGJOBBAN A MEZŐGAZDASÁGBAN 
ÉREZTETTE HATÁSÁT.

Gondolkodott, és az alábbi következtetésekre jutott.

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

A)  Minden országban a gazdasági világválság legjobban a mezőgazdaságban érezteti hatását.

B)  Nincs olyan ország, amelyben a gazdasági világválság legjobban a mezőgazdaságban érezteti 
hatását.

C)     Van olyan ország, amelyben a gazdasági világválság legjobban a mezőgazdaságban érezteti hatá-
sát.

D)  Nincs olyan ország, amelyben a gazdasági világválság legjobban nem a mezőgazdaságban érez-
teti hatását.

E)  Egyetlen ország sincs, amelyben a gazdasági világválság legjobban a mezőgazdaságban érezteti 
hatását.

F)  Van olyan ország, amelyben a gazdasági világválság legjobban nem a mezőgazdaságban érezteti 
a hatását.

Most pedig húzd alá azokat a következtetéseket, amelyek igazak!

m f v m, f

m, v f, v m, f, v –
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3. FelAdAt
 rendszerező képesség – felosztás

Képezz két csoportot az alábbi nevekből, és nevezd is meg a csoportokat! 

Horthy Miklós            Bethlen István            Gömbös Gyula            Teleki Pál 

államfő vagy kormányzó kormányfő vagy miniszter-
elnök

Teleki Pál

Bethlen IstvánHorthy Miklós

Gömbös Gyula
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4. EGYSÉG

Magyarország legfőbb célja a külpolitika terén, hogy az elvett területeket visszaszerezze. Ezért olyan 
országok szövetségét kereste, amelyek támogatták terület-visszaszerzési szándékát. Hazánk egyre 
inkább a fasiszta hatalmak mellett kötelezte el magát. 

1938-ban Hitler megszállta Ausztriát, így a náci birodalom közvetlen szomszédunk lett. Szerte az 
országban megerősödött a feltétlen nácibarát elemek hangja. Darányi miniszterelnök hatása alá 
került ennek a hangulatnak, ami a kormányzat jobbratolódását jelentette. Az első zsidótörvényt 1938-
ban terjesztették a parlament elé. Az első zsidótörvény szakított az állampolgári egyenlőség addig 
érvényes elvével, és erősen korlátozta az országban a szabadságjogokat. 

A Horthy-rendszer egyre kevésbé partnere Németországnak, minden egyes támogató gesztusért 
súlyos árat kellett fizetnie. Az első bécsi döntésre 1938-ban került sor, miáltal visszakerült Magyar-
országhoz a Felvidék déli része. A visszacsatolt lakosságnak 86,5%-a magyar, 9,8%-a szlovák volt. 
1939-ben hazánk csatlakozott az Antikomintern Paktumhoz, a fasiszta hatalmak – Németország, 
Japán és Olaszország – szovjetellenes szövetségéhez. A miniszterelnöki széket újból gróf Teleki Pál 
foglalta el, azzal a szándékkal, hogy elhárítsa az országot belülről fenyegető veszélyeket, és folytassa 
a revízió valóra váltását anélkül, hogy az ország konfliktusba keveredne a nyugati hatalmakkal. A 
Teleki-kormány helyzetét szilárdította az a tény, hogy Kárpátalját fegyveres konfliktus nélkül vette 
birtokba Magyarország. A visszavett területek lakosságának csupán 13%-a volt magyar, a többség 
ruszin volt. A második bécsi döntés (1940) ismét német–olasz döntőbíráskodás eredményeként szü-
letett. Ennek értelmében Észak-Erdély és a Székelyföld visszakerült Magyarországhoz. Dél-Erdély 
Romániáé maradt. A visszacsatolt lakosságnak 51,4%-a magyar, 42,1%-a román nemzetiségű volt. 

1940 őszén Magyarország számára déli szomszédja, Jugoszlávia maradt az egyetlen „nyitott ablak”, 
amelyen keresztül kapcsolatot tarthatott a nyugati hatalmakkal. Teleki ezért barátsági szerződést 
kötött Jugoszláviával. Hitler pár hónap múlva azonban azt követelte, hogy Magyarország vegyen 
részt a Jugoszlávia elleni hadjáratban, cserében elismeri az országunk Délvidékre vonatkozó terü-
leti igényeit. Horthy igent mondott. Teleki lelkileg összeroppant, és főbe lőtte magát. 1941-ben a 
magyar csapatok átlépték a déli határt, és birtokba vették a Délvidéket. A visszavett területek lakos-
ságának 40%-a volt magyar.

1. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

A náci hatás alá került országokban a törvényhozás vagy megmarad az állampolgári egyenlőség elvé-
nél, vagy megszavazza a zsidótörvényeket. 
A magyar törvényhozás megszavazta a zsidótörvényeket, tehát nem maradt meg az állampolgári 
egyenlőség elvénél.
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2. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztás

Pisti ezt olvasta egy történelmi tanulmányban:

MAGYARORSZÁG VAGY ELKÖTELEZI MAGÁT A FASISZTA HATALMAK MELLETT, VAGY 
LEMOND A TERÜLET-VISSZASZERZÉSI SZÁNDÉKÁRÓL.

A mondat elolvasása után elgondolkodott, és négy lehetőség jutott eszébe.

Az alábbi lehetőségek közül karikázd be azoknak a betűjelét, amelyek a nagybetűs kijelentés alapján 
előfordulhatnak! Húzd át azokét, amelyek nem fordulhatnak elő!

A)   Magyarország elkötelezi magát a fasiszta hatalmak mellett, és lemond a terület-visszaszerzési 
szándékáról.

B)    Magyarország nem kötelezi el magát a fasiszta hatalmak mellett, ehelyett lemond a terület-vis-
szaszerzési szándékáról.

C)   Magyarország nem kötelezi el magát a fasiszta hatalmak mellett, és nem mond le a terület-vissza-
szerzési szándékáról.

D)    Magyarország elkötelezi magát a fasiszta hatalmak mellett, de nem mond le a terület-visszaszer-
zési szándékáról.

A valóságban melyik változat valósult meg? Húzd alá a megfelelő választ!

3. FelAdAt
 kombinAtív képesség – vAriálás

A délvidéki döntés előtt Horthy súlyos dilemma elé került. Ha enged Hitler kérésének, akkor Magyar-
ország részt vesz Jugoszlávia fegyveres megszállásában, és belesodródunk a háborúba, ezáltal szem-
betaláljuk magunkat a nyugati hatalmakkal is. Ha szembeszáll Hitlerrel, akkor elveszíthetjük a vis-
szacsatolt területeket. 
Vajon az eddig megszerzett területek – Felvidék, Kárpátalja, Észak-Erdély – közül melyik kettőt veszí-
tené el Magyarország, és a kettő közül melyiket hamarabb?

Sorold fel az összes lehetséges megoldást! A területek kezdőbetűit használd! 

Felvidék – f                    Kárpátalja – K                    Észak-Erdély – é

É K

K F

É F

F É

K É

F K
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4. FelAdAt
 induktív gondolkodás – átkódolás

Találd ki, és írd a pontsorokra a megoldást! A térkép és a jelmagyarázat segít!

Nagyvárad –  Kassa                   = 2
Kolozsvár   –  Marosvásárhely = 0 

Kolozsvár   –  Kassa                   = 2

Kolozsvár   –  Ungvár                = 1

Újvidék       –  Érsekújvár          = 3

Szabadka    –  Léva                     = 3

A jelmagyarázatnál látható, hogy az egyes területek mikor kerültek vissza magyarországhoz. A vissza- 
csatolt területeken a térkép városokat is szerepeltet. Az átkódolás szabálya: meg kell nézni, hogy az 
adott várost mikor csatolták vissza, és az évszámokat ki kell vonni egymásból (pl.: nagyvárad – kassa 
= 1940–1938).

Forrás: Képes történelmi atlasz. Cartographia, Budapest, 28. oldal
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5. EGYSÉG

A trianoni határok között élő ország népességszáma közel kétmillió fővel szaporodott. Jobbak lettek 
az emberek életkörülményei. Jelentősen fejlődött az egészségügy és a szociális ellátás. A Horthy-kor-
ban nagy gondot fordítottak az iskolai oktatásra. Különösen a népiskolai oktatás fejlesztését tartot-
ták fontosnak. A nagyarányú iskolaépítés elsősorban gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatási 
miniszter nevéhez fűződik. Ő azt hirdette, hogy az oktatás és a kultúra ügye közel olyan fontos, mint 
a honvédelem. Sok új tantermet és tanítói lakást építettek, és növekedett a pedagógusok száma. Mind-
ezek következtében tovább csökkent az analfabéták aránya. Magyarországon ez 7% volt, a fejlett 
nyugati országokban 3–8% közötti, míg a környező országok közül Romániában 42%, Jugoszláviában 
pedig 45% volt az írni-olvasni nem tudók aránya.

A vagyon, a rang, az iskolázottság elkülönítette az embereket egymástól. A Horthy-rendszerben az 
egyes társadalmi rétegek között nagyon nagy volt a különbség. A társadalom csúcsán a nagybirto-
kosok és a nagytőkések csoportja állt. Gondtalanul és jómódban éltek a középosztályhoz tartozó 
rétegek, a középbirtokosok, a középtőkések, az állami tisztviselők és a vezető értelmiségiek. Jelentős 
volt a kispolgárok aránya, és az értelmiségiek egyre nagyobb befolyásra tettek szert. A társadalom 
legnagyobb részét a munkásság és a parasztság alkotta.

A jobb körökbe való bekerülés előfeltétele az érettségi volt (a tanulóknak csak kb. 10%-a tette le ezt 
a vizsgát). Az „úri középosztály” nem csak gazdagsága révén különült el a többi társadalmi rétegtől, 
hanem abban is, hogy fölöttük állónak érezte magát. Megszólítani is másképpen kellett a különböző 
rangú embereket. A kormányzó helyes megszólítása főméltóságú úr volt, az arisztokratákat kegyel-
mes úrnak, a vezető hivatalnokokat méltóságos úrnak, az értelmiségieket tekintetes úrnak kellett 
szólítani. Nagyon illetlen dolog volt ezt eltéveszteni. 

1. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Pisti ezt olvasta egy történelmi tanulmányban.

HA FEJLESZTIK A NÉPISKOLAI OKTATÁST, AKKOR CSÖKKEN AZ ANALFABÉTÁK SZÁMA.

Később különböző újságokban más-más mondatokat olvasott az állításról. 

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

A)    Fejlesztik a népiskolai oktatást. Csökken az analfabéták száma.
B) Fejlesztik a népiskolai oktatást. Nem csökken az analfabéták száma.
C)    Nem fejlesztik a népiskolai oktatást. Csökken az analfabéták száma.
D)    Nem fejlesztik a népiskolai oktatást. Nem csökken az analfabéták száma.
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2. FelAdAt
 rendszerező képesség – sorképzés

Írd az ábrába a megadott fogalmakat! 

parasztok és munkások               nagybirtokosok és nagytőkések               középosztály

kispolgárok és értelmiségiek

nagybirtokosok és 
nagytőkések

középosztály

kispolgárok és értelmiségiek

parasztok és munkások
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3. FelAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Meghívást kaptál egy kizárólag előkelőkből álló fogadásra az 1930-as években. Ott találkozhatsz a 
kormányzóval, arisztokratákkal és különböző vezető hivatalnokkal. Nem ismered ki magad a meg-
szólítások sokaságában. Van, akit kegyelmes úrnak, van, akit méltóságos úrnak és van olyan is, akit 
főméltóságú úrnak kell szólítani. Sokszor nem tudod, kit milyen megszólítás illet. Írd le az összes 
lehetséges párosítást! Csak a kiemelt betűket használd!

kormányzó – k               arisztokraták – a               vezető hivatalnokok – v

kegyelmes – ke               méltóságos – mé               főméltóságos – fő

Kit illet? Megszólítás

k ke

k mé

k fő

a ke

a mé

a fő

v ke

v mé

v fő

Karikázd be, amikor megfelelően szólítottad meg az adott előkelőséget!



3. MODUL
A vILÁG ÉS hAZÁNK 
TÖRTÉNETE A 
MÁSODIK vILÁG-
hÁbORÚ IDEJÉN
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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 szovjet–német megnemtámadási szerződés – mely biztosította Németország számára a kétfrontos 
háború elkerülését – megkötése után 1939. szeptember 1-jén a német csapatok lerohanták Lengyel-
országot. Ezzel megkezdődött a második világháború. Sztálin parancsára a szovjet csapatok is átlép-
ték a lengyel határt. Lengyelország keleti területeit a Szovjetunióhoz csatolták.

1940 tavaszán a német hadsereg megtámadta Dániát, Norvégiát, Hollandiát, Belgiumot, Luxembur-
got. A németek legyőzték a franciákat is. Franciaország északi fele német megszállás alá került. Déli 
részén a fasisztákkal együttműködő francia bábállam jött létre. 

A német légierő Angliát bombázta. Az új brit miniszterelnök, Winston Churchill a végsőkig való 
kitartás és ellenállás híve volt. Az angol lakosság nem tört meg a német terrorbombázások alatt. Anglia 
megmenekült. Hitler az angliai kudarc után a Szovjetunió ellen fordult. 

A hitleri hódítás alá került területeken a zsidóság nagyon sokat szenvedett. A nácik a zsidókat get-
tókba vagy koncentrációs táborokba kényszerítették. A gettók elkülönített városrészek voltak, ahol 
embertelen körülmények között éltek a zsidó családok. A nácik végső célja a zsidó lakosság teljes 
kiirtása volt. E célra megsemmisítő táborokat alakítottak ki. 

1. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

Ha Németország megtámadja Lengyelországot, akkor életbe lép a szovjet–német megnemtámadási 
szerződés titkos záradéka. Ha életbe lép a szovjet–német megnemtámadási szerződés titkos záradéka, 
akkor a Szovjetunió is lengyelországi területeket foglal el. 
Németország megtámadta Lengyelországot, tehát a Szovjetunió is lengyelországi területeket foglalt 
el.
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2. FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Milyen fogalom illik legjobban a téglalapba? Írd az üres helyre!

Forrás:  Történelmi atlasz a 12-16 éves tanulók számára. Cartographia, Budapest, 1988. 36. oldal

Románia :: a tengelyhatalmak 
szövetségese = Svájc :: semleges ország

Németország :: tengelyhatalom = Nagy-Britannia :: szövetséges 
ország

Moszkva ::
a németek által 

meg nem 
hódított város

= Párizs :: a németek által 
meghódított város
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3. FelAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Repülőgépek támadják a harckocsikat. Milyen támadások fordulhattak elő? Írd le az összes lehetséges 
párosítást! Csak a zárójelben lévő kezdőbetűket használd!

M T

M Sh

M T-34

S T

S Sh

S T-34

J T

J Sh

J T-34

Karikázd be, amely összecsapások a valóságban előfordulhattak!

4. FelAdAt
 rendszerező képesség – definiálás

Az alábbi fogalmak és kifejezések felhasználásával határozd meg, mi a gettó!

A gettó olyan zárt lakónegyed, ahol a lakosság valamely elkülönített csoportja kényszer hatására vagy 
önként vállalt módon lakik. 

TANKOKREPÜLŐGÉPEK

német 
Messerschmitt

(M)

szovjet 
JAK
(J)

angol 
Spitfire

(S)

német 
Tigris

(S)

szovjet 
T-34

(T-34)

amerikai 
Shermann

(Sh)

önként vállalt 
módon lakosság kényszer hatására

elkülönített 
csoportjazárt lakónegyed
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2. EGYSÉG

A német hadsereg 1941. június 22-én lépte át a Szovjetunió határát. Hitler célja a szinte kimeríthetet-
len szovjet nyersanyagforrások megszerzése volt. A fasiszta haderő gyorsan tört előre, de a kezdődő 
télben a szovjet hadsereg Moszkvánál megállította őket.

1941 decemberében a japán légierő megtámadta és elpusztította az Egyesült Államok csendes-óceáni 
támaszpontját, Pearl Harbort. Az USA hadat üzent Japánnak. Az európai háború világháborúvá tere-
bélyesedett. A fasiszta hatalmak ellen létrejött az USA, Anglia, Szovjetunió szövetsége.

A háborúra a fasiszta hatalmak készültek fel jobban. Németország már a háború előtt gazdaságát hadi-
gazdasággá alakította, szinte minden anyagi forrását és szellemi erejét a fegyvergyártásra összpon-
tosította. Az antifasiszta hatalmak csak később, a háború első éveiben állították át gazdaságukat 
hadigazdasággá. A szövetségesek gazdasági fölénye az USA hadba lépésével vált döntővé. 

1942 nyarán a német csapatok elérték a Volga melletti kulcsfontosságú Sztálingrádot, és ostrom alá 
fogták. Sztálingrád védői a tél beköszöntével ellentámadást indítottak. Az éhségtől és hidegtől gyö-
tört német hadsereget körülzárták és szétzúzták. A csatában mintegy 300 000 német katona lelte halá-
lát. A sztálingrádi győzelem döntő fordulatot jelentett a háború menetében. 

1. FelAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás

A Sztálingrád városát támadó németek és szövetségeseik hadseregét a szovjet hadsereg már majdnem 
bekerítette. A német hadvezetés azon töpreng, vajon melyik három hadsereget vonják ki, mielőtt a 
bekerítés teljesen lezárulna. A számba jövő hadseregek: 8. olasz hds, 3. román hds, 6. német hds és a 
4. német hds. Írd le az összes lehetőséget! Csak a számokat használd!

8. olasz – 8                    3. román – 3                    6. német – 6                    4. német – 4

8 3 6 8 3 4 8 6 4 3 6 4
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2. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Ezt írja egy történelemkönyv:

A SZTÁLINGRÁDI GYŐZELEM DÖNTŐ FORDULATOT JELENTETT A HÁBORÚ MENETÉBEN.

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

A)   Van olyan győzelem, amelyik döntő fordulatot jelentett a háború menetében.
B) Nincs olyan győzelem, amelyik döntő fordulatot jelentett a háború menetében.
C) Minden győzelem döntő fordulatot jelentett a háború menetében.
D) Nincs olyan győzelem, amelyik nem jelentett döntő fordulatot a háború menetében.
E) Egyetlen győzelem sem jelentett döntő fordulatot a háború menetében.
F) Van olyan győzelem, amelyik nem jelentett döntő fordulatot a háború menetében.

Most pedig húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!

3. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Ezt olvastuk egy történelmi tanulmányban:

HA A SZÖVETSÉGES HATALMAK ÁTÁLLÍTJÁK GAZDASÁGUKAT HADIGAZDASÁGRA, AKKOR 
NŐ A HADIFEGYVEREK SZÁMA.

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

A)    A szövetséges hatalmak átállítják gazdaságukat hadigazdaságra. Nő a hadifegyverek száma.
B)    A szövetséges hatalmak nem állítják át gazdaságukat hadigazdaságra. Nő a hadifegyverek 

száma.
C)    A szövetséges hatalmak nem állítják át gazdaságukat hadigazdaságra. Nem nő a hadifegyverek 

száma.
D)   A szövetséges hatalmak átállítják gazdaságukat hadigazdaságra. Nem nő a hadifegyverek 

száma.
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4. FelAdAt
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Írd az ábrába a megadott fogalmakat!

Szovjetunió                    antifasiszta hatalmak                    Sztálingrád

Sztálingrád

Szovjetunió

antifasiszta hatalmak
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3. EGYSÉG

Amikor Németország megtámadta a Szovjetuniót, a magyar kormány is hadat üzent a szovjet államnak, 
mert úgy gondolta, hogy nem szabad lemaradnia a szomszédai mögött. Ugyanis Szlovákia és Románia 
már hadat üzent a Szovjetuniónak. Hazánk háborúba lépésének ürügyéül a Kassa elleni légitámadás 
szolgált. Máig tisztázatlan, hogy a felségjelzés nélküli gépek milyen nemzetiségűek voltak. 1941. június 
27-én magyar katonák is átlépték a szovjet határt. Az angol kormány ultimátumban követelte, hogy 
Magyarország vonja ki csapatait a Szovjetunió területeiről. A határidő lejártakor beállt a hadiállapot 
Anglia és Magyarország között. Később a magyar kormány hadat üzent az USA-nak. 

A németek moszkvai veresége után Hitler újabb magyar csapatok szovjet harctérre küldését köve-
telte hazánktól. Magyarország engedett a követelésnek, és 200 000 katona mellett 50 000 munkaszol-
gálatost is kiküldött a szovjet frontra. A 2. magyar hadsereg Voronyezsnél egy kb. 200 kilométeres 
frontszakasz védelmét kapta. A sztálingrádi harcok részeként a szovjet hadsereg 1943 telén nagyará-
nyú támadást indított a Voronyezsnél harcoló magyar honvédség ellen. A németek nem engedték a 
magyar katonák visszavonulását a túlerővel szemben. A következmény katasztrofális vereség lett.  
A 2. magyar hadsereg szinte teljesen megsemmisült.

Az országban egyre inkább megerősödtek a háború- és náciellenes erők. Nőtt azoknak a száma, akik 
a németek iránt kevésbé elkötelezett politikát kívántak. Megalakult a Magyar Történelmi Emlékbi-
zottság. Megszaporodtak a háborúellenes tüntetések. Sok tüntető gyűlt össze a Batthyány-emlék-
mécsesnél, Kossuth Lajos és Táncsics Mihály sírjánál. Horthy lemondatta a németbarát Bárdossyt, 
és helyére Kállay Miklóst állította. Kállay miniszterelnök az ország háborúból való kimenekítésén 
munkálkodott. Politikájának lényege az volt, hogy nyilvánosan bizonygatta az országunk néme-
tek iránti hűségét, de titokban tárgyalásokat folytatott a nyugati szövetségesekkel. Ezt a politikát 
nevezték „hintapolitikának”. 

1. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés 

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

Ha a magyar kormány kivonja csapatait a Szovjetunió területéről, akkor az angol kormány nem intéz 
ultimátumot a magyar kormányhoz. 
Az angol kormány ultimátumot intézett a magyar kormányhoz, tehát a magyar kormány nem vonta 
ki csapatait a Szovjetunió területéről.
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2. FelAdAt
 rendszerező képesség – felosztás

Írd az ábrába a megadott fogalmakat, és nevezd meg a halmazokat! 

szélsőjobboldali pártok                Magyar Történelmi Emlékbizottság 

tüntetők a Batthyány-emlékmécsesnél                Bárdossy 

3. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztás

A 40-es években jól értesült körökben elkezdett terjedni, hogy KÁLLAY MIKLÓS MINISZTEREL-
NÖK KITART A NÉMETEK MELLETT, VAGY TITKOS TÁRGYALÁSOKAT KEZD A NYUGATI SZÖ-
VETSÉGESEKKEL, DE LEHET, HOGY MINDKETTŐT EGYSZERRE TESZI.

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

A)    Kállay kitart a németek mellett, és titkos tárgyalásokat kezd a nyugati szövetségesekkel.
B)   Kállay nem tart ki a németek mellett, és nem kezd titkos tárgyalásokat a nyugati szövetségesekkel.
C)    Kállay nem tart ki a németek mellett, és titkos tárgyalásokat kezd a nyugati szövetségesekkel.
D)    Kállay kitart a németek mellett, és nem kezd titkos tárgyalásokat a nyugati szövetségesekkel.

A valóságban melyik változat valósult meg? Húzd alá a megfelelő választ!

Magyar Történelmi 
Emlékbizottság

tüntetők a Batthyány-
emlékmécsesnél

Bárdossy

 szélsőjobboldali 
pártok

politikai erők

háborúellenes és 
antifasiszta erők

németbarát erők
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4. FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Milyen fogalom illik legjobban a téglalapba? Írd az üres helyre!

magyar kormány :: hadüzenet 
a Szovjetuniónak = angol kormány :: ultimátum

Bárdossy 
miniszterelnök :: németbarát = Kállay minisz-

terelnök :: „hintapolitika”
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4. EGYSÉG

A szövetségesek vezetői először 1943 végén Teheránban értekeztek egymással. A „három nagy”,  
Roosevelt, Churchill és Sztálin megállapodtak, hogy a háborút Németország és szövetségesei teljes 
vereségéig folytatják, nem kötnek különbékét, és Nyugat-Európában létrehoznak egy második fron-
tot. 
A nyugati fronton, miután a szövetségesek sikeresen partraszálltak Normandiánál, megkezdődött 
Nyugat-Európa felszabadítása. A keleti fronton a szovjetek támadták a németeket, és egyre több 
országot szabadítottak fel Kelet-Közép-Európában.
1945 februárjában, Jaltában ismét összeültek Anglia, az USA és a Szovjetunió vezetői, és megálla-
podtak az Egyesült Nemzetek Szervezetének létrehozásában. Elismerték egymás befolyási övezeteit. 
A jaltai megállapodás kitért a Közép-Kelet-Európa nagyhatalmak közti felosztására is. Nyilatkozatban 
rögzítették, hogy Európa népei számára biztosítani kell a demokratikus fejlődés lehetőségét. 
1945. februárig felszabadult Varsó és Budapest, de még német kézben volt több nagyváros, többek 
között Bécs, Drezda, Prága és Berlin. A Vörös Hadsereg keletről nyomult előre a német főváros, Ber-
lin felé. Nyugatról a brit–amerikai egységek törtek Berlin felé. 1945. május 9-én a németek aláírták a 
feltétel nélküli megadásról szóló okmányt. Európában véget ért a háború.
A Németország felett aratott győzelem után Potsdamban ültek össze a szövetséges hatalmak vezetői. 
Megállapodtak, hogy a háborús bűnösöket felelősségre vonják. Németországot és Berlint négy meg-
szállási övezetre osztották. 
Japán még kitartott, és önfeláldozó módon harcolt. Az amerikai elnök utasítására bevetették az atom-
fegyvert. Hirosimára és Nagaszakira dobtak le atombombát az amerikai gépek. Japán feltétel nélkül 
megadta magát. Ezzel a hat évig tartó második világháború véget ért.

1. FelAdAt
 rendszerező képesség – felosztás
Írd az ábrába az alábbiakat, és nevezd meg a halmazokat! 

Churchill        Teherán      Roosevelt        Jalta        USA       Szovjetunió      Sztálin       Anglia

USA

Anglia

Szovjetunió

ország

Jalta

Teherán

helyszín

Churchill

Roosevelt

Sztálin

vezető
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2. FelAdAt
 kombinAtív képesség – vAriálás

A normandiai partraszállás előtt három ejtőernyős, James, Steven és Brian fogadást kötnek. Közülük, 
aki leghamarabb éri el a partraszállásnál kijelölt célt, azt a másik kettő megjutalmazza. Mégpedig, aki 
másodiknak ér célba, az ebédjét adja a győztesnek, aki harmadiknak ér a célba, az ebédjét és a vacso-
ráját is átadja a győztesnek. A három ejtőernyős közül melyik az a kettő, amelyik veszít? A vesztesek 
mennyi étkezést kénytelenek kihagyni? A nevek kezdőbetűit használd! Sorold fel az összes lehetséges 
megoldást! Mindenki különböző időben ért célba.

James – J                    Steven – S                    Brian – B

ebéd 
elvesztője

ebéd + vacsora 
elvesztője

J S

J B

S B

S J

B J

B S

3. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

Ha Japán megadja magát, akkor az amerikai gépek nem dobják le az atombombát Hirosimára és Naga-
szakira. Az amerikai gépek ledobták az atombombát Hirosimára és Nagaszakira, tehát Japán nem adta 
meg magát.
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4. FelAdAt
 induktív gondolkodás – sorozAtok képzése

Figyeld a térképet! Folytasd a sort! 

(Helsinki, Leningrád, Sztálingrád, Kijev) 1943 végéig felszabadított városok csoportja

(Riga, Bukarest, Szófia, Belgrád, Róma, Vichy, Párizs) 1944 végéig felszabadított városok csoportja

(Varsó, Budapest, Poznan) 1945. februárig felszabadított városok csoportja

(Bécs, Drezda, Berlin) 1945. február után és 1945. május 8-ig felszabadított városok csoportja

(Prága, Koppenhága, Oslo) 1945. május 8. után felszabadított városok csoportja

Azt kell észrevenni, hogy a sorozat mindig bővül a felszabadított városok nevével, de az időrend miatt 
részegységenként írjuk be a városokat. egy újabb felsorolásnál azokat a városokat írjuk, amelyeket azo-
nos időben szabadítottak fel.

Forrás: Balla Árpád: Történelem 8. osztály. Korona Kiadó, Budapest, 2004. 83. oldal 
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5. EGYSÉG

A németek 1944. március 19-én megszállták hazánkat. Horthy a megszállás után is a helyén maradt, 
ezért a szövetségesek Magyarországot nem megszállt, hanem a németekkel együttműködő ország-
nak tekintették. 

A német megszállás katasztrofális következményekkel járt. Megkezdődött a zsidók nyílt és szervezett 
üldözése. Kötelezték őket a hatágú sárga csillag viselésére. Gettókba kényszerítették a vidéki zsidó-
ságot. Megkezdődött a vidéki zsidóság munka- és megsemmisítő táborokba való hurcolása. A nem-
zetközi és hazai tiltakozás miatt Horthy leállította a deportálást. A megszálló csapatokkal együtt érkez-
tek a Gestapo egységei, melyek működése folytán megszűnt a szabad politikai élet az országunkban. 
Több ezer németellenes politikust tartóztattak le. Csak a németbarát sajtó jelenhetett meg. Az ipart és 
a mezőgazdaságot teljesen a német háborús céloknak rendelték alá. Megindult az ország gazdasági 
kifosztása. Újabb hadsereget (1. magyar hadsereg) küldtünk ki az orosz frontra. 

A Vörös Hadsereg egyre közeledett hazánk felé. Miután Románia ügyesen a Szovjetunió mellé állt, 
Horthy is kénytelen volt titokban fegyverszüneti megállapodást kérni Moszkvától. 1944. október 15-
én komoly katonai előkészületek nélkül került sor a fegyverszünetet bejelentő kormányzói nyilatkozat 
felolvasására a rádióban. A német hadvezetés kihasználta az elkövetett hibáinkat, és megakadályozta 
kiugrásunkat a háborúból. Az államfő kényszer hatására lemondott, és Szálasi Ferencet, a nyilasok 
vezérét nevezte ki miniszterelnökké. Kemény jobboldali terror és diktatúra következett, a nyilasok 
valóságos rémuralmat teremtettek a magyar nép körében. Megkezdődött az ország teljes kifosztása. A 
fővárosi zsidóságot is deportálták. 

A szovjet csapatok kiűzték a németeket hazánk területéről. Magyarország területén 1945. április köze-
pén értek véget a harcok. Az ország számára a véres és veszteségekkel teli háború véget ért. Elpusztult 
a nemzeti vagyon 40%-a. Budapest a többhetes ostrom következtében romvárossá vált. Az ország 
felszabadult a német megszállás alól. 

1. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

A német megszállás után Horthy vagy lemond, vagy törvényesíti a német megszállást. 
Horthy nem mondott le, tehát törvényesítette a német megszállást.
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2. FelAdAt
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése
Hazánk német megszállása alatt a zsidó családok sokféle szörnyűségnek voltak kitéve. Voltak, akiket 
semmilyen megaláztatás nem ért, de volt olyan is, akinek minden rosszból kijutott. Milyen megaláz-
tatásnak lehettek kitéve a családok? Minden lehetőséget vegyél számba!

Az átélhetett megalázások: 

• koncentrációs táborba vitték – k
• gettóba kényszerítés – g
• munkaszolgálatra kötelezés – m

A kiemelt betűket használd!

3. FelAdAt
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás
Írd az ábrába a megadott fogalmakat! 

Szálasi Ferenc          magyar nép            nyilasok

Szálasi Ferenc

nyilasok

magyar nép

h g m h,  g

h,  m g,  m h,  g,  m

Forrás: http://sdt.sulinet.hu/Player/
default.aspx?g=fa06f2ef-8105-446a-
bccd-e4b7c325223a&v=1&b=3&t=ke
p&newnav=true&cid=c3a47b38-e8ce-
45be-8268-4ab7c27cd612

–
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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

1945-ben létrejött az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), melynek fő célja a béke és a biztonság 
fenntartása. Az ENSZ alapító okiratát 51 ország írta alá, napjainkban már 150 tagállama van, Földünk 
legtekintélyesebb szervezete. Az ENSZ legfontosabb szervei: a Közgyűlés, mely az összes tag részvé-
telével évente egyszer ülésezik, és megtárgyalja a felmerült problémákat, a Titkárság, amely felelős a 
hozott döntések végrehajtásáért, a Biztonsági Tanács (BT), melynek öt állandó tagja (az USA, Kína, 
Nagy-Britannia, Franciaország, a Szovjetunió, illetve a helyébe lépett Oroszország) vétót emelhet bár-
mely határozat ellen.

A második világháborút lezáró békeszerződéseket a legyőzött országokkal 1947-ben Párizsban írat-
ták alá. A békekötéseknél, mint az első világháború után, a győztesek érvényesítették érdekeiket.  
A második világháború teljesen átrendezte az erőviszonyokat. A világ két szuperhatalma az USA és 
a Szovjetunió lett. 

A világ kétpólusúvá vált. Két világrendszer – tőkés és szocialista – alakult ki. 1949-ben az uSa kato-
nai szervezetet alakított ki, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét (NATO). A szervezetbe a befolyása 
alá került tőkés országok tartoztak. De természetesen voltak olyan tőkés országok is, amelyek nem 
csatlakoztak e katonai szervezethez, mint például Európában Svájc, Ausztria, Svédország, Finnor-
szág. 1955-ben a Szovjetunió is létrehozta a szocialista országokból álló katonai tömbjét, a Varsói 
Szerződést (VSZ). Volt olyan szocialista ország, amely nem csatlakozott a Varsói Szerződéshez, ilyen 
volt például Jugoszlávia. Az ország vezetője, Tito az el nem kötelezettség elvét valló külpolitikát foly-
tatott.

A két szuperhatalom közötti viszony egyre jobban elmérgesedett. Egyre nagyobb méreteket öltött a 
fegyverkezési verseny a két katonai tömb között. De vigyáztak arra, hogy fegyveres (forró) háború ne 
törjön ki. Hidegháború dúlt a katonai tömbök között. Ez nem volt igazi háború, de igazi béke sem. 
Állandó fenyegetettségben tartották egymást.

1. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Az ENSZ egyik jogszabályában a következő mondat olvasható: 

HA A BIZTONSÁGI TANÁCS (BT) ÁLLANDÓ TAGJAI KÖZÜL VALAMELYIKÜK VÉTÓJOGGAL 
ÉL, AKKOR A TERVEZETT HATÁROZAT NEM LÉP HATÁLYBA.

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

A)  A BT állandó tagjai közül az egyik él vétójogával, de a tervezett határozat hatályba lép.
B)    A BT állandó tagjai közül egyik sem él vétójogával, így a határozat hatályba lép.
C)    A BT állandó tagjai közül az egyik él vétójogával, és a határozat nem lép hatályba.
D)    A BT állandó tagjai közül egyik sem él vétójogával, a tervezett határozat nem lép hatályba.
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2. FelAdAt
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Írd az ábrába a megadott fogalmakat a bevezető szöveg és a térkép alapján! 

Nagy-Britannia       Finnország       nem NATO tag       szocialista ország       Szovjetunió

Svájc       Románia       Jugoszlávia       Bulgária       NATO tag       Varsói Szerződés tag

Franciaország       tőkés ország       nem Varsói Szerződés tag       USA       Finnország

Magyarország

szocialista országtőkés ország

USA

Franciaország

Nagy-Britannia

Svájc

Finnország

Szovjetunió

Bulgária

Románia

Magyarország

Jugoszlávia

nem NATO tagNATO tag nem VSZ tagVSZ tag

Forrás: Képes történelmi atlasz. Cartographia, Budapest, 42. oldal
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3. FelAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

A szovjet katonai stratégák modelleznek egy esetleges katonai konfliktust Európa középső részén a 
NATO és a Varsói Szerződés (VSZ) között. Mely országok között jöhetne létre konfliktus? Írd le az 
összes lehetséges párosítást! Csak a zárójelben lévő betűket használd!

NSZK NDK

NSZK Cs

NSZK M

O NDK

O Cs

O M

4. FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Milyen fogalom illik legjobban a téglalapba? Írd az üres helyre! Használd a 2. feladat alatti térképet!

Svédország ::
semleges és el 
nem kötelezett 

ország
= Észtország :: megszűnt állam

Német Szövetségi 
Köztársaság :: EGK = Német Demokra-

tikus Köztársaság :: KGST

VSZNATO

NSZK
(NSZK)

Olaszország
(O)

NDK
(NDK)

Magyarország
(M)

Csehszlovákia
(Cs)
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2. EGYSÉG

Azokban az országokban, amelyeket a Szovjetunió szabadított fel a fasizmus alól, kommunista dik-
tatúrák alakultak ki. A szovjet tömb országaiban a kommunista pártok erőszakkal vagy csalással 
megszerezték a hatalmat. Felszámolták a többpártrendszert. Az állam vezetőit a mindenkori szov-
jet vezetés akarata szerint az adott ország kommunista pártja jelölte ki. A zsarnokság félelemben 
tartotta az embereket. Aki szembeszállt a rendszerrel, az börtönbe vagy internálótáborba került.

A kommunista országokban felszámolták a magántulajdont. Szinte mindent államosítottak. Beve-
zették a tervgazdálkodást. A termelés elsősorban a fegyverkezést szolgálta. Az emberek nélkülöztek, 
kialakult a hiánygazdaság. 

Ezekben az országokban az elsőszámú vezető kiépítette a Sztálinéhoz hasonló személyi kultuszát. Amely 
ország külön utakon akart járni, mint a Tito vezette Jugoszlávia, azt ellenségként kezelték. 

A kommunista országokban megtiltották az embereknek, hogy Nyugatra utazzanak. Elzárták a keleti 
tömb országait a nyugati tömb országaitól. Igen biztonságos, szinte áthatolhatatlan határsávot alakí-
tottak ki minden országhatárnál.

1. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

Ha a szovjet tömb országaiban felszámolják a többpártrendszert, akkor a kommunista pártok veszik át 
a hatalmat. Ha a kommunista pártok veszik át a hatalmat, akkor a mindenkori szovjet vezetés akarata 
teljes mértékben érvényesül. 
A szovjet tömb országaiban felszámolták a többpártrendszert, tehát a mindenkori szovjet vezetés aka-
rata teljes mértékben érvényesült.

2. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Laci nagyapjától hallotta, hogy A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁKBAN FELSZÁMOLTÁK A MAGÁN-
TULAJDONT.

Elkezdett gondolkodni, és az alábbi következtetésekre jutott.

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

A) Nincs olyan diktatúra, amelyben felszámolják a magántulajdont.
B)   Van olyan diktatúra, amelyben felszámolják a magántulajdont.
C) Van olyan diktatúra, amelyben nem számolják fel a magántulajdont
D) Nincs olyan diktatúra, amelyben nem számolják fel a magántulajdont.
E) Egyetlen diktatúrában sem számolják fel a magántulajdont.
F) Minden diktatúrában felszámolják a magántulajdont.

Most pedig húzd alá azokat a következtetéseket, amelyek igazak!
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3. FelAdAt
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

Szovjet hadmérnökök azon tanakodnak, hogy milyen legyen az a „vasfüggöny”, amely elválasztja 
egymástól a keleti és a nyugati tömböt. Abban teljes az egyetértés, hogy három sávra: határsávra, ellen-
őrző sávra és biztonsági sávra mindenhol szükség van. De a három sávon felül kell-e még drótkerítés, 
aknamező és lecsupaszított biztonsági sáv egyes területekre, ebben már megoszlanak a vélemények. 
Van olyan mérnök, aki nem javasol egyetlen további megerősítést sem, és van olyan is, aki mindhárom 
dolgot beépítené még a három sáv mellé. Milyen „vasfüggöny” alakulhatott ki a felszántott határsáv, 
ellenőrző sáv és a biztonsági sáv mellett? Minden lehetőséget vegyél számba!

A kiemelt betűket használd!

drótkerítés – d                    aknamező – a                    lecsupaszított biztonsági sáv – l

4. FelAdAt
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Írd az ábrába a megadott fogalmakat!

Jugoszlávia vezetői               el nem kötelezett országok vezetői               Tito

d a l d,  a

d,  l a,  l d,  a,  l

Tito

Jugoszlávia vezetői

el nem kötelezett 
országok vezetői

–
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3. EGYSÉG

Napjainkra igen nagy különbségek alakultak ki az egyes országok között. A fejlett országokban – 
Észak-Amerikában például az uSa, Nyugat-Európában például Dánia, Ázsiában például Japán – a 
gazdaság gyorsan fejlődik, a munkabérek magasak, ezért az életszínvonal nő. A fejlődő országokban 
– például Afrikában Csád, Ázsiában Tádzsikisztán – elmaradott a gazdaság, az emberek szegények. A 
világ népességének kétharmada él ezekben az országokban. Oroszországot és a közép-kelet-európai 
országokat a közepesen fejlett, közepes jövedelmű országok csoportjába soroljuk. Óriási gazdasági 
szakadék van a „gazdag Észak” és a „szegény Dél” között. 

A fejlődő országok, vagy más néven a harmadik világ országai többnyire gyarmatok voltak. A gyar-
mattartó országok a második világháború után meggyengültek. A gyarmati sorban élő emberek foko-
zatosan kivívták függetlenségüket. Afrikában és Ázsiában a gyarmati rendszer az 1980-as évekre 
fokozatosan megszűnt. 

A volt gyarmattartók megadták ugyan a teljes politikai szabadságot, de gazdasági eszközökkel elér-
ték, hogy sok szállal kötődjenek hozzájuk a volt gyarmataik. A szegény országoknak hitelre volt szük-
ségük, hogy gazdaságukat fejlesszék, és termelésüket bővítsék. De a hitelt legtöbbször felélték. Nem-
hogy a hitelt visszafizetni, de a kamatokat törleszteni sem tudták. A fejlődő országok adósságválságba 
kerültek. A fejlett országok kormányai időnként csökkentik a harmadik világ adósságát. 

A gazdag országokban kialakult a fogyasztói társadalom. A családok az élelem mellett más fogyasz-
tási cikkeket is meg tudnak vásárolni. A fejlett térségekben az emberek kényelmesen és jól élnek.

1. FelAdAt
 rendszerező képesség – felosztás
Írd az ábrába a megadott fogalmakat, és nevezd meg a halmazokat! 

Etiópia        USA        Magyarország        Japán        Dánia        Csád        Tádzsikisztán        Oroszország

Magyarország

Oroszország

Tádzsikisztán

Csád

 

USA

Japán

Dánia

fejlett ország közepesen fejlett 
ország

fejlődő ország
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2. FelAdAt
 induktív gondolkodás – sorozAtok képzése

Figyeld a térképet! Folytasd a sort! 

(Marokkó, Tunézia, Szudán) 1956-ban váltak függetlenné.
(Ghána) 1957-ban váltak függetlenné.
(Guinea) 1958-ban váltak függetlenné.

(Mauritánia, Mali, Niger, Csád, Szenegál, Nigéria, Közép-afrikai Köztársaság, Gabon, Kongó, Zaire, 
Madagaszkár, [Elefántcsontpart, Burkina Faso, Benin, Togo]). 1960-ban váltak függetlenné.

(Kamerun, Szomália, Tanzánia, [Sierra-Leone]). 1961-ben váltak függetlenné.

A sorozat mindig bővül a függetlenné vált országok nevével, de az időrend miatt csoportonként írjuk 
be az országokat. [Amennyiben a számmal jelölt országokat kihagyják a tanulók, nem baj, ha beírják, 
az is jó.] egy újabb felsorolásnál megismételjük az eddig beírt országokat, és hozzáírjuk még azt vagy 
azokat az országokat, amelyek azonos időben váltak függetlenné.

Forrás: Történelmi atlasz. Az őskortól napjainkig. Stiefel, Budapest, 2004. 34. oldal 
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3. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

A fejlett országok vagy elengedik az eladósodott fejlődő országok adósságát, vagy csökkentik az adós-
ság mértékét. 
A fejlett országok inkább az adósságcsökkentést választják, tehát nem engedik el az eladósodott fej-
lődő országok adósságát.

4. FelAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás

Az 1990-es években egy közepesen fejlett országban egy család kölcsönt akar felvenni, hogy fogyasz-
tási eszközökkel szerelje fel háztartását. Számítógépet, televíziót, automata mosógépet és mobiltele-
font szeretnének vásárolni. Kiszámolták, hogy csak két eszközt tudnak venni, mert az apa és anya 
jelenlegi fizetése kevés, ezért nem képesek túl nagy havi törlesztő részletet vállalni. Melyik kettő mel-
lett dönthetnek? Írd le az összes lehetőséget! A kiemelt betűket használd!

számítógép – sz               televízió – t               automata mosógép – a               mobiltelefon – m

a m

sz m

t m

sz a

t a

sz t
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4. EGYSÉG

Az európai integráció, az egység megteremtése a világháborúk szomorú tapasztalata alapján vált 
szükségessé. Az Európai Gazdasági Közösség (EGK) 1957-ben jött létre, székhelye Brüsszel volt. Az 
EGK célja a tőke és a munkaerő szabad áramlása volt a tagországok között. Az alapító tagországokhoz 
folyamatosan csatlakoztak újabb országok. 1992-ben a 12 tagú közösség felvette az Európai Unió 
(EU) nevet. 

Az integráció keretében az államok és nemzetek megőrzik hagyományaikat, de gazdaságukat és 
törvényeiket az együttesen kidolgozott jogszabályokhoz kellett igazítaniuk. Az integráció fő célja a 
„közös piac” létrehozása: az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő tagországok közötti szabad 
mozgásának biztosítása. Megszüntették a tagországok közötti határsorompókat. 

Az EU fontos gazdasági célja a közös pénz, az euró bevezetése. Nem minden tagország cserélte le 
saját nemzeti valutáját euróra. 

1. FelAdAt
 induktív gondolkodás – átkódolás

Figyeld meg a térképet és a példákat!  

Találd ki, és írd a pontsorokra a megoldást!

Dánia                + Svédország         = 168
Portugália        + Spanyolország   = 172
Spanyolország + Svédország         = 181
Írország            + Nagy-Britannia = 146
Ausztria           + Finnország         = 190

Az átkódolás szabálya: a megadott országok után álló évszámok utolsó két számjegyéből alkotott szá-
mot összeadjuk (pl.: dánia + svédország = 73 + 95).

Forrás: Képes történelmi atlasz. Cartographia, Budapest, 44. oldal
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2. FelAdAt
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Írd az ábrába a megadott fogalmakat! 

Párizs                Európai Unió                Európa                Franciaország 

3. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztás

Az EU-hoz a közelmúltban csatlakozott ország parlamentjében az egyik képviselő azt mondja, hogy 
EGY EURÓPAI UNIÓHOZ TARTOZÓ ORSZÁG VAGY MEGMARAD SAJÁT NEMZETI VALUTÁJÁ-
NÁL, VAGY BEVEZETI AZ EURÓT.

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

A)   Egy Európai Unióhoz tartozó ország megmarad saját nemzeti valutájánál, és bevezeti az eurót.

B)    Egy Európai Unióhoz tartozó ország nem marad meg saját nemzeti valutájánál, hanem bevezeti az 
eurót.

C)    Egy Európai Unióhoz tartozó ország megmarad saját nemzeti valutájánál, és nem vezeti be az 
eurót.

D)   Egy Európai Unióhoz tartozó ország nem marad meg saját nemzeti valutájánál, és nem vezeti be 
az eurót.

Párizs

Franciaország

Európai Unió

Európa
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5. EGYSÉG

A globalizáció az egész Földre kiható problémákat hozott magával. Mivel az egész földgolyót áthatja 
a gazdasági, politikai, kulturális és technikai összefonódás, ezért szinte minden államra kihatnak a 
folyamatok. A globális problémák, mint a népességrobbanás, a világélelmezési válság, a környezetká-
rosítás, a terrorizmus, az adósságválság csak a világ országainak összefogásával orvosolhatók. 

A világ népessége a XX. század közepétől olyan gyors ütemben növekedik, hogy szinte már népesség-
robbanásról beszélhetünk. A legnagyobb gond, hogy a fejletlen területeken nőtt rohamosan a népes-
ség. Itt a népességrobbanás élelemhiánnyal párosult.

Földünk északi területén elsősorban gazdag országok találhatók, itt az egy főre jutó nemzeti jövede-
lem mindenütt 3000 dollár felett van, de van olyan állam is, ahol 10 000 dollár feletti. A déli országok 
nagy többségében az egy főre jutó nemzeti jövedelem 1000 dollár alatt van, sőt van olyan ország, ahol 
a 300 dollárt sem éri el.

A Föld energiakészletei végesek. A leggyakrabban használt energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz) 
fogyóban vannak. Az urán megoldhatná az energiagazdálkodást, de az atomerőművek katasztrófái 
(pl. Csernobil) egyre több kérdőjelet állítanak az emberiség elé. A természetes energiaforrások, mint 
a víz, a szél és a nap új lehetőségeket adhatnak. 

A XX. század utolsó évtizedétől számottevővé vált a terrorizmus.  

Az ember sokszor meggondolatlanul avatkozik be a természet rendjébe. Az ember rengeteg hulladé-
kot, szennyvizet „termel”. A levegőbe rengeteg szennyező anyagot juttatunk. A környezet megóvá-
sáért mindannyian felelősek vagyunk.

1. FelAdAt
 rendszerező képesség – definiálás

Az alábbi fogalmak és kifejezések felhasználásával határozd meg, mi a globalizáció!

A globalizáció olyan folyamat, amikor a gazdasági életben, a politikában, a kultúrában és a technikában 
az egész földgolyót átszövő világméretű összefonódás alakul ki. 

világméretű 
összefonódás politika technika

gazdasági életfolyamat

kultúra

egész földgolyót 
átszövő
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2. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – visszAlépő következtetés 
Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

Ha a világban nincs túlnépesedés, akkor nincs éhezés. A világban van éhezés, tehát a világban túlné-
pesedés van.

3. FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése
Melyik fogalom illik legjobban a téglalapba? Írd az üres helyre!

4. FelAdAt
 kombinAtív képesség – vAriálás

Egy milliós város helyhatósági választásánál az egyik polgármesterjelölt programjában szerepel, hogy 
megválasztása esetén csökkenteni fogja a város környezetkárosító tevékenységét. Három probléma-
forrást vetett fel: szennyvíz, szemét, levegőszennyezés. Azt is leírta, hogy ismerve a pénzügyi forrá-
sokat, csak két környezetkárosító tevékenység enyhítésére van lehetőség. A kiválasztott kettő közül 
melyiket részesítsék előnyben? A képviselő-testület milyen döntést hozhatott? Sorold fel az összes 
lehetséges megoldást! A kiemelt betűket használd!

szennyvíz – v                    szemét – sz                    levegőszennyezés – l

szegény országok :: Dél = gazdag országok :: Észak

vízierőmű :: víz = atomerőmű :: urán

l sz

sz l

l v

v l

sz v

v sz





5. MODUL
MAGYARORSZÁG 
TÖRTÉNETE 
A MÁSODIK 
vILÁGhÁbORÚ 
befejezésétől 
NAPJAINKIG





tanári útMutató 5. modul • MaGyarorSZáG történEtE... 89

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
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1. EGYSÉG 

A háború még folyt az ország nyugati területén és Budapesten, amikor Debrecenben 1944. december 
21-én összeült az Ideiglenes Nemzetgyűlés. Másnap megtörtént a végrehajtó hatalom megválasztása, 
megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány. A kormány összetételét lényegében Moszkvában hatá-
rozták meg. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány egyik legnagyobb hatású döntése a földosztás elren-
delése volt. A földreform eredményeként eltűnt a magyar társadalomból a korábban politikailag és 
gazdaságilag meghatározó szerepet játszó nagybirtokos arisztokrácia. A földreform hatására a föld-
nélküliek száma 48%-ról 17%-ra csökkent, a kisgazdáké 47%-ról 80%-ra emelkedett. 

A három nagyhatalom a potsdami értekezleten (1945. július–augusztus) kinyilvánította, hogy Német-
ország volt csatlós államaiban – így Magyarországon is – demokratikus választások kiírása szükséges 
a mielőbbi békekötés érdekében. Az 1945 őszén tartott parlamenti választások győztese, a Független 
Kisgazdapárt megszerezte a szavazatok több mint felét. A kisgazdák abszolút többségük birtokában 
egyedül is kormányt alakíthattak volna. A miniszteri tárcák elosztása a kormányban döntő kér-
déssé vált. Mint minden, a Vörös Hadsereg által felszabadított kelet-közép-európai államban – így 
Magyarországon is –, a belügyminiszternek kommunistának kellett lennie. A másik két koalíciós 
párt is fontos miniszteri tárcákat kapott, a szociáldemokraták többek között az igazságügyi tárcát 
kapták, a parasztpártnak pedig a vallás- és közoktatási tárca jutott. 

Az új parlament egyik első nagy jelentőségű döntése, hogy megszüntette a királyságot, és 1946. feb-
ruár 1-jén kikiáltotta a köztársaságot. 

1947-ben hazánk aláírta a párizsi békeszerződést. Általában a trianoni határok maradtak, de Cseh-
szlovákiához újabb három magyar falut csatoltak. A kisebbségek védelmére – az első világháborút 
lezáró békerendszertől eltérően – ezúttal semmiféle részletes szabályozás nem történt. A békeszerző-
dés elméletileg helyreállította hazánk önállóságát, de a Vörös Hadsereg továbbra is Magyarországon 
maradhatott. Ennek a későbbiek során meghatározó jelentősége lett a magyar belpolitikai fejlemé-
nyek tekintetében is. 
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1. FelAdAt
 rendszerező képesség – sorképzés
Írd a négyszögekbe, időrendben az alábbi fogalmakat!

1945. évi parlamenti választások               Ideiglenes Nemzetgyűlés               párizsi békeszerződés

földreform               Ideiglenes Nemzeti Kormány

2. FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Milyen szám illik a téglalapba? Írd az üres helyre!

1945 előtt :: 29,9% = 1945 után :: 8,1%

1945 előtt :: 10,1% = 1945 után :: 17,9%

21,8% :: 20% = 38,4% :: 22,8%

Ideiglenes 
Nemzetgyűlés

Ideiglenes 
Nemzeti 
Kormány

földreform
1945. évi 

parlamenti 
választások

párizsi 
békeszerződés
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3. FelAdAt
 kombinAtív képesség – vAriálás

Az 1945-ös választás győztesének, a Független Kisgazdapártnak (fKGP) koalíciós kormányt kell ala-
kítania. Azt már elhatározták, hogy a Szociáldemokrata Párttal (SZDP), a Magyar Kommunista Párt-
tal (MKP) és a Nemzeti Parasztpárttal (nPP) alakítanak kormányt. De azt, hogy mely párt milyen 
miniszteri tárcát kap, még nem döntötték el. Főleg a belügyi és az igazságügyi miniszteri posztok 
elosztása váltott ki nagy vitát. Milyen döntést hozhatott volna a kisgazdák vezetősége, ha nem akar-
ták, hogy mindkét posztot ugyanaz a párt kapja meg? Sorold fel az összes lehetséges megoldást! Akit 
az első helyre írsz, azé a belügyi tárca. Akit a második helyre írsz, azé az igazságügyi tárca. A kiemelt 
betűket használd!

FKGP SZDP FKGP MKP FKGP NPP

SZDP FKGP SZDP MKP SZDP NPP

MKP FKGP MKP SZDP MKP NPP

NPP FKGP NPP SZDP NPP MKP

Karikázd be, hogyan döntöttek a valóságban!

4. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

Ha életbe lép a párizsi békeszerződés, akkor a Szovjetuniónak fennmarad a joga magyar területen 
fegyveres erő tartására. Ha a Szovjetuniónak fennmarad a joga magyar területen fegyveres erő tartá-
sára, akkor a magyar politikai erők mozgástere korlátozódik. 
A párizsi békeszerződés 1947-ben életbe lépett, tehát a magyar politikai erők mozgástere korlátozó-
dott.
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2. EGYSÉG 

A hidegháború éleződése miatt Sztálin a befolyása alatt álló kelet-közép-európai országokban a hata-
lom erőszakos megszerzését kívánta. A szovjetek támogatásával a Magyar Kommunista Párt (MKP) 
megkezdte a Kisgazdapárt kiszorítását a hatalomból. A belügyminisztérium – amely a kommunisták 
irányítása alatt állt – „köztársaság ellenes szervezkedéssel” vádolta meg a Kisgazdapárt vezetőit. A 
Független Kisgazdapárt lassan felmorzsolódott. Az MKP kikényszerítette az újabb választások kiírá-
sát. Az 1947. évi választások győztese az MKP lett. A győzelmet választási csalásokkal sikerült biztosí-
tani. 1948-ban a kommunista és a szociáldemokrata párt Magyar Dolgozók Pártja (MDP) néven egye-
sült. A „Párt” főtitkára Rákosi Mátyás lett. A keresztény pártokat felszámolták. A még megmaradt 
pártokat a Magyar Függetlenségi Népfrontban (MFN) egyesítették. Ezzel Magyarországon létrejött a 
szovjet mintájú kommunista egypártrendszer.

Az 1949-es választásokon már csak az MFN jelöltje indulhatott, azaz egy emberre lehetett csak sza-
vazni, akit a párt előzőleg jóváhagyott. Minden lényeges kérdésben az MDP döntött. A párt és az 
állam összefonódott. A pártközpont irányítása és ellenőrzése alatt álltak az állami szervek és a 
parlament is. Hazánk szovjet típusú pártállammá vált.

A hatalom Rákosi Mátyás kezében volt, aki Sztálinhoz hasonlóan totális diktatúrát és személyi kul-
tuszt alakított ki. Rákosi leszámolt a párton belüli ellenzékkel is. Rajk Lászlót koncepciós perben elítél-
ték, és 1949-ben kivégezték. A Rákosi-rendszer fenntartásán a pártirányítás alá tartozó Államvédelmi 
Hatóság (ÁVH) őrködött. Az ÁVH pincéiben vallatták, kínozták és sokszor halálra verték a „rendszer 
ellenségeit”. Az ÁVH félelemben tartotta az országot.

Az iparban az államosítási hullám 1949-ben tetőzött, amikor államosították a 10 munkásnál többet 
foglalkoztató kisüzemeket is. Gyakorlatilag mindenféle magánipar megszűnt Magyarországon. Az 
MDP a mezőgazdaságban a gyors ütemű kollektivizálást, a parasztság szövetkezetbe kényszerítését 
határozta el. A kulákoknak nevezett módosabb parasztokat ellenséggé nyilvánították. A parasztságra 
óriási teherként nehezedett a beszolgáltatási kötelezettség. Gyakorlatilag a parasztok teljes ter-
ményfeleslegét elvitték. Bevezették a jegyrendszert.
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1. FelAdAt
 rendszerező képesség – definiálás

Az alábbi fogalmak és kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a pártállam!

A pártállam olyan politikai rendszer, amikor a hatalmat egyetlen párt birtokolja, a párt és az állam 
összefonódik, a pártközpont irányító-ellenőrző szerepet gyakorol a parlament és a vezető állami szer-
vek felett.

2. FelAdAt
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Írd az ábrába a megadott fogalmakat! 

Rákosi Mátyás       az MDP tagjai       Magyarország polgárai       Kelet-Közép-Európa lakosai

összefonódik a hatalmat egyetlen 
párt birtokolja

irányító-ellenőrző 
szerepet gyakorol

parlament pártközpont állam

a párt politikai rendszer a vezető állami 
szervek

Rákosi Mátyás

az MDP tagjai

Magyarország polgárai

Kelet-Közép-Európa 
lakosai
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3. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Olvasd el az alábbi mondatot!

AZ ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG FÉLELEMBEN TARTOTTA AZ ORSZÁGOT.

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

A)  Nincs olyan hatóság, amely nem tartotta félelemben az országot.
B)  Minden hatóság félelemben tartotta az országot.
C)  Van olyan hatóság, amely nem tartotta félelemben az országot.
D)  Egyetlen hatóság sem tartotta félelemben az országot. 
E)    Van olyan hatóság, amely félelemben tartotta az országot.
F)  Nincs olyan hatóság, amely félelemben tartotta az országot.

Most pedig húzd alá azokat az állításokat, amelyek igazak!
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3. EGYSÉG

1953-ra az embereknek már nemcsak a közérzete, hanem az életszínvonala is erőteljesen romlott 
Magyarországon. Ebben az évben meghalt Sztálin. Az új szovjet vezetés politikája következtében eny-
hülés következett be az egész szocialista táboron belül. Hazánkban Nagy Imre lett a miniszterelnök. 
Jelentős változásokat ígért, hozzáfogott a törvényesség helyreállításához. Állandó hatalmi harc folyt a 
Nagy Imre köré csoportosuló kommunista reformellenzék és a Rákosi-klikk között. Nagy Imrét 1955-
ben leváltják, majd kizárják a pártból.

1956. október 23-án az egyetemisták tüntettek a Petőfi-szobornál. A Bem-szoborhoz érve már a száz-
ezret is meghaladta a tömeg létszáma. A negyedmillióra duzzadt áradat a Parlament elé vonult. A 
zászlókból többen kivágták a szovjet mintájú címert, elégették a vörös zászlókat, és leverték a vörös 
csillagokat. Előkerültek a nemzeti színű kokárdák és a Kossuth-címer. A tömeg két gyűlölt szim-
bólum: az élő Gerő és a bálvány Sztálin ellen fordult. Gerőt a rádió épületénél vélték megtalálni. A 
rádiónál a tüntetők követeléseik beolvasását követelték. Az épület őrsége a tömegbe lőtt. Este kilenc 
után ledöntötték és darabokra törték a kommunista diktatúra zsarnoki jelképét, a hatalmas Sztálin-
szobrot.

Az MDP vezetősége ellenforradalomnak nyilvánította az eseményeket, és a szovjet csapatok segítségét 
kérte a felkelés leveréséhez. Hajnalban szovjet páncélosok jelentek meg a fővárosban. A forradalom 
szabadságharccá változott. A forradalom kiterjedt az egész országra. Nagy Imre október 24-én délben, 
mint az új kormány miniszterelnöke szólt először a rádióban. A nyugalom helyreállítása mellett fog-
lalt állást. Másnap a Parlament előtti tér ismét megtelt békés tüntetőkkel. A tömegbe belelőttek. A nép-
harag az ÁVH és a szovjet csapatok ellen fordult. A Budapestre érkező szovjet vezetők visszavonulásra 
kényszerítették Gerőt, utóda a párt első titkári posztján Kádár János lett. Október 28-án a hatalom a 
felkelést forradalomnak nyilvánította. Nagy Imre miniszterelnök tűzszünetet rendelt el. Október 30-
án a miniszterelnök bejelenti a többpártrendszer visszaállítását. November 1-jén pedig bejelentette 
Magyarország kilépését a Varsói Szerződésből, semleges államnak nyilvánította hazánkat. 

A forradalom sorsa Moszkvában dőlt el. A szovjet vezetők a fegyveres beavatkozás mellett döntöttek. 
1956. november 4-én hajnalban a szovjet csapatok támadást intéztek fővárosunk ellen. Nagy Imre a 
jugoszláv követségre menekült. Szolnokról rádióközleményben hangzott el, hogy megalakult Kádár 
János vezetésével az ellenkormány, amely a Szovjetunió fegyveres erőinek segítségével megkezdte 
„harcát az ellenforradalom felszámolására”.
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1. FelAdAt
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

A magyar forradalomról különböző rádiók tudósítottak. Voltak olyan rádiók, amelyek mindent elhall-
gattak, és voltak olyanok is, amelyek nagyon jól értesültek, és minden információt megosztottak hall-
gatóikkal. Milyen tájékoztatást hallhattak az emberek az egyes rádióktól? Minden lehetőséget vegyél 
számba. A kiemelt betűket használd!

A tudósítás időpontjáig történt események:

• tüntetések – t
• a pártállam címerét kivágják a magyar zászlóból – p
• ledöntik a Sztálin-szobrot – l
• rálőnek a tüntetőkre – r

t p l r

t,  p t,  l t,  r p,  l

p,  r l,  r t,  p,  l t,  p,  r

p,  l,  r t,   l,  r t,  p,  l,  r –
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2. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztás

Nagy Imrének élete egyik legnagyobb döntését kell meghoznia. VAGY A NEMZETI ÉRDEKEK 
MELLÉ ÁLL, VAGY KISZOLGÁLJA AZ IDEGEN SZOVJET URALMAT.

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

A)  Nagy Imre a nemzeti érdekek mellé állt, és kiszolgálta az idegen szovjet uralmat.
B)   Nagy Imre nem állt a nemzeti érdekek mellé, hanem kiszolgálta az idegen szovjet uralmat.
C)   Nagy Imre a nemzeti érdekek mellé állt, de nem szolgálta ki az idegen szovjet uralmat.
D)  Nagy Imre nem állt a nemzeti érdekek mellé, és nem szolgálta ki az idegen szovjet uralmat.

Nagy Imre valójában mit választott? Húzd alá a megfelelő választ!

3. FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Milyen fogalom illik legjobban a téglalapba? Írd az üres helyre!

Forrás: Az 1956-os magyar forradalom. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 45. oldal

1956 októbere
Nagy Imre :: miniszterelnök = 1956 októbere

Kádár János :: a párt első titkára

1956. október 28. ::
a felkelést 

forradalommá 
nyilvánítják

= 1956. október 30. :: többpártrendszer 
bejelentése
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4. FelAdAt
 rendszerező képesség – felosztás

Írd az ábrába a megadott fogalmakat, és nevezd meg a halmazokat! 

Kádár János      vörös csillag        vörös zászló        Nagy Imre      kokárda        Kossuth-címer

Nagy Imre

kormány

Kádár János

ellenkormány

Kossuth-címer

kokárda

forradalmi jelkép

vörös csillag

vörös zászló

zsarnoki jelkép
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4. EGYSÉG

A Szovjetunió által támogatott Kádár-kormány a „jól alkalmazott kegyetlenség” után konszolidálta 
az ország politikai helyzetét. Kádár 1957-től „kemény diktatúrát” alkalmazott, több tízezer ember 
ellen kezdtek vizsgálatot, sokan internálótáborokba kerültek, és nagyszámú halálos ítélet is szüle-
tett. Nagy Imrét és közvetlen munkatársait 1958-ban kivégezték. Újra talpra állították az állampártot, 
Magyarországon ismét egypártrendszer jött létre. A rendszer fenntartásának biztosítéka a hazánkban 
állomásozó szovjet hadsereg volt. Az ország lakossága beletörődött a megváltoztathatatlannak tűnő 
helyzetbe. 

A hatvanas évek elejére a Kádár-rendszer megszilárdult, „puha diktatúra” alakult ki. 1963-ban közke-
gyelmet adtak, és az 56-os elítéltek döntő többségét kiengedték a börtönből. Gazdasági téren a három-
éves terv, majd az ötéves terv segítségével folyamatos gyarapodásnak indult az ország. E tervek igen 
nagy hangsúlyt helyeztek a lakosság életszínvonalának emelésére. 

1968-ban Magyarországon gazdasági reformot vezettek be. A hatalom szakított a tervutasításos 
rendszerrel. A magyar munkás elkölthette a pénzét tartós fogyasztási cikkekre is. Ezt az időszakot a 
fogyasztási javak (hűtőgép, mosógép, tv stb.) általános elterjedése jellemezte. 1972-ben a konzerva-
tív kommunisták kerültek előtérbe, és a gazdasági reformot leállították. A magyar emberek az 1970-es 
és 1980-as években messze több időt voltak kénytelenek munkára fordítani életszínvonaluk megőr-
zése és némi javítása érdekében, mint Európa más országainak polgárai. 

Kevésbé volt sikeres a Kádár-rendszer külpolitikája a Kárpát-medencében kisebbségi sorban élő 
magyarok érdekeinek képviseletében. A nemzetiségi problémákról a keleti blokk országaiban illet-
lenség volt beszélni. A magyar politikai vezetés lényegében magára hagyta a kisebbségbe szorult 
magyarságot. Mivel nemzetközi garanciák nem léteztek, a határon túli magyarság sorsa a szomszédos 
országok vezetőitől függött. A „baráti” államokban csendesen zajlott a magyarság beolvasztása.

1. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

Írd a pontsorra a legmegfelelőbb befejezést!

Magyarország 1968-ban vagy gazdasági reformot vezet be, vagy a tervutasításos rendszer mellett 
marad. 
Magyarország 1968-ban nem maradt a tervutasításos rendszer mellett, tehát gazdasági reformot veze-
tett be.
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2. FelAdAt
 induktív gondolkodás – átkódolás

Figyeld meg az ábrát!  

Írd a pontsorokra a hiányzó számokat a megadott példák alapján!

1, 19, 4, 0, 5

35, 70, 38, 6, 66 

87, 91, 76, 26, 99

97, 95, 82, 32, 105

103, 103, 91, 36, 113

Az átkódolás szabálya: az első szám mindig a hűtőgépek számát adja meg (pl. 1960-ban 1, 1970-ben 
35, 1980-ban 87, 1983-ban 97, 1994-ben 103), a második szám a mosógépek számát, a harmadik a 
porszívók számát, a negyedik az autókét, az ötödik pedig a televíziók számát adja meg.
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3. FelAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás

Az 1990-es években egy magyarországi iskola elhatározta, hogy testvériskolai kapcsolatot létesít egy 
határon túli kárpát-medencei magyar iskolával. A nevelőtestületben az a vélemény alakult ki, hogy 
két különböző országban lévő magyar iskolával vegyék fel a kapcsolatot. A döntés meghozatalába 
a tanulókat is bevonták. Megkérdezték tőlük, hogy ők melyik két határon túli területen lévő iskola 
tanulóival barátkoznának szívesebben. A tanulók Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Burgenland és Vajda-
ság között választhattak. Melyik kettő mellett dönthettek? Írd le az összes lehetőséget! A kiemelt betű-
ket használd!

Erdély – E               Kárpátalja – K               Felvidék – f               Burgerland – B

4. FelAdAt
 rendszerező képesség – sorképző osztályozás

Írd az ábrába a megadott fogalmakat!

Jugoszlávia lakói               Vajdaság lakói               vajdasági magyarok               Kárpát-medence népei

F BK VK B

E BE FE K

F V

E V K F

B V

vajdasági 
magyarok

Vajdaság lakói

Jugoszlávia lakói

Kárpát-medence népei
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5. EGYSÉG 

A Kádár-rendszer fenntartója sokáig az volt, hogy a politikai jogok csorbításáért cserébe az állandó 
egyéni gyarapodást és magánéleti nyugalmat kínálta a társadalomnak. Ez a politika, amely a terv-
gazdaság keretei között akart nyugati színvonalhoz közeli jóléti társadalmat teremteni, az 1980-as 
évek közepére, végére megbukott. A vállalatok korszerűtlenül termeltek, egyre nagyobb és nagyobb 
veszteségek keletkeztek. A veszteségeket az állam külföldi kölcsönökkel igyekezett ellensúlyozni. 
A Kádár-rendszer, amelynek stabilitását a lakosság viszonylagos jóléte jelentette, végzetesen hibás 
lépésre szánta el magát. Az újabb és újabb kölcsönöket felélte, és nem a gazdaság hatékony korsze-
rűsítésére fordította. Az ország adósságcsapdába került. Az emberek életszínvonala is csökkenni 
kezdett.

Az 1980-as évek közepén a Szovjetunióban Gorbacsov, az SZKP főtitkára reformokba 
kezdett. Magyarországon is erősödtek a „reformkommunisták”, és 1988-ban leváltot-
ták Kádár Jánost az MSZMP főtitkári posztjáról. Létrejöttek az első ellenzéki szerve-
zetek, és újjászerveződtek a történelmi pártok. 1989. június 16-án újratemették Nagy 
Imre és mártírtársai kihantolt tetemét. 1989. október 23-án a Parlament előtt kikiál-
tották a Magyar Köztársaságot. 

Az ellenzéki pártok és a kommunista párt tárgyalásokon megegyeztek a békés rend-
szerváltásban. 1990-ben lezajlottak a szabad parlamenti választások. A választásokon 
a legtöbb szavazatot a Magyar Demokrata Fórum (MDF) szerezte. Az MDF vezetésével 

koalíciós kormány alakult. A kormányban miniszteri tálcát kapott a Kereszténydemokrata Néppárt 
(KDNP) és a Független Kisgazdapárt (FKGP). Ellenzékbe kényszerült a Szabad Demokraták Szövet-
sége (SZDSZ), a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) és a Magyar Szocialista Párt (MSZP).

1991. június 19-én az utolsó szovjet csapatok is kivonultak hazánk területéről. Megszületett a függet-
len és demokratikus Magyarország. 

1. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – feltételképzés

Olvasd el!

HA EGY ORSZÁG AZ ÚJABB ÉS ÚJABB KÜLFÖLDI KÖLCSÖNÖKET FELÉLI, AKKOR ADÓSSÁG-
CSAPDÁBA KERÜL. 

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

A)    Egy ország az újabb és újabb külföldi kölcsönöket nem élte fel. Az ország adósságcsapdába került.
B)    Egy ország az újabb és újabb külföldi kölcsönöket felélte. Az ország adósságcsapdába került.
C)   Egy ország az újabb és újabb külföldi kölcsönöket felélte. Az ország nem került adósságcsapdába.
D)    Egy ország az újabb és újabb külföldi kölcsönöket nem élte fel. Az ország nem került adósságcsap-

dába.

Magyarország esetében mi történt valójában a Kádár-rendszer idején? Húzd alá a megfelelő választ!
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2. FelAdAt
 induktív gondolkodás – átkódolás

A megadott minta alapján találd ki, és írd a pontsorokra a megoldást! 

MDF + FKGP    = 178

MDF + KDNP   = 201

MDF + SZDSZ  = 130

MDF + FIDESZ = 201

MDF + MSZP    = 189

Azt kell „eljátszani”, hogy a győztes mdf kivel tudna parlamenti többséget kialakítani. ha valamelyik 
párttal koalíciót alakít, az elegendő-e a parlamenti többséghez? kettőjüknek több képviselője lesz-e, 
mint az összes képviselői helyek fele (386/2=193). Az átkódolás szabálya: [pl.: mdf + fkgp = 386 
– (164 + 44)].
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3. FelAdAt
 rendszerező képesség – hierArchikus osztályozás

Az 1990-es parlamenti választások alapján írd az ábrába az alábbiakat!

MSZP      ellenzéki párt      SZDSZ      FKGP       FIDESZ        MDF        kormányzó párt

parlamenti párt        KDNP

parlamenti párt

ellenzéki pártkormányzó párt

MDF KDNP FKGP SZDSZ FIDESZ MSZP
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4. FelAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Az időszakok és hozzájuk kapcsolódó címerek Robi fejében összekeveredtek. Írd le az összes lehetsé-
ges párosítást, amelyet Robi kitalálhatna! Csak a kiemelt részeket használd!

címer időszak

A 1946

A R

A K

A 1989

B 1946

B R

B K

B 1989

C 1946

C R

C K

C 1989

D 1946

D R

D K

D 1989

Karikázd be a helyes párosításokat!

1946-ban kikiáltott 
köztársaság

(1946)

rákosi korszak
(R)

Kádár-korszak
(K)

1989-ben kikiáltott 
köztársaság

(1989)

a

B

C

D


