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MODULLEÍRÁS
A modul célja

A tartalmi kulcselemek értelmezésére irányuló képességfejlesztés.
A kulcselemek közötti összefüggések, logikai kapcsolatok felismerése. Vázlatkészítés a kulcsszavak/kulcselemek alapján. A szöveg és
vázlat közötti megfelelés felismerése a kulcsszavak/kulcselemek segítségével. A vázlat segédeszközként való felhasználása a tanulási
folyamatban.

Időkeret

90 perc (2 tanóra)

Ajánlott korosztály

13 éves (7. évfolyam)

Ajánlott megelőző és követő
tananyag

Ajánlott megelőző tevékenységek
A mezőgazdaság és a gépek forradalma
Ajánlott követő tevékenységek:
Életmód a kapitalizálódó Európában

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben

•• Tantervi megfelelések:
Magyar nyelv és irodalom, 6–7. évfolyam
Történelem, 6–7. évfolyam
•• Kereszttantervi megfelelések:
Információs és kommunikációs kultúra – a megismerési képességek fejlesztése
Tanulás  –  a gondolkodási képességek fejlesztése
Szűkebb környezetben
A szövegben kifejtett információk visszakeresése
Az aktív és passzív szókincs gazdagítása különböző szövegösszefüggésekben
Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése a szövegekben

A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
Adott történelmi esemény okainak és következményeinek a kiválasztása
Szöveg átfogalmazása megadott szempont szerint
A kulcselemek értelmezése alapján eltérő műfajú szöveg létrehozása
Szövegben kifejtett és térképen ábrázolt kulcselemek összekapcsolása és együttes értelmezése
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7. évfolyam – történelem

Módszertani ajánlás
A diákok jelentős része oszthatatlan egységként értelmezi a tankönyvszöveget, s bár különböző hatásfokkal, de mechanikusan törekszik annak megtanulására. Az otthoni felkészülés tankönyvcentrikus:
kevéssé, vagy egyáltalán nem használják az órai vázlatot; nem képesek azt a téma elsajátításához
szükséges segédeszközként kezelni. Ennek a tanulásmódszertani sajátosságnak a következménye
a „magolás”, amely még a szorgalmasabb tanulók esetében sem hozza meg a ráfordított időből várható
eredményeket, a képességek fejlődésére nézve pedig kifejezetten gyászos következményekkel jár.
A foglalkozások célja az, hogy a diákok néhány gyakorlati feladaton keresztül olyan tapasztalatokhoz
jussanak, amelyek megmutatják a számukra azt, hogy egy-egy lecke tartalmi elemei – amelyek logikai
kapcsolatából, összefüggéseiből kirajzolódik maga a tartalom   –   jóval könnyebben felismerhetőek
adott szövegrészben, mint a teljes tankönyvszöveg viszonylatában. A tevékenységek közben észlelik
a megfelelést a kulcselemek-szöveg, továbbá kulcselemek-vázlat-szöveg viszonylatban. A távlati cél az,
hogy a foglalkozások által felépített sémát a diákok „visszafelé” legyenek képesek alkalmazni: az
„x-szer elolvastam” szerű tanulási stratégiáktól mozduljanak el az értve tanulás irányába. Tudatosodjék bennük, hogy a tanórai vázlatírás nem felesleges tanári elvárás, hanem számukra rendelkezésre
álló tanulási segédeszköz, amelynek a használata biztosabb alapokat teremt a hatékonyabb tanuláshoz; az alkalmazható tudás megszerzéséhez. Erősödjék meg bennük az igény, hogy egy téma „megtanulását” úgy valósítsák meg, hogy a vázlatban összegzett kulcselemekre építsenek a vázlatból vizuálisan kirajzolódó struktúra segítségével; a tankönyvet pedig úgy használják, mint a tartalmi
kiegészítéshez szükséges, a tartalmi teljesség szempontjából nélkülözhetetlen segédeszközt.
A foglalkozásokon akkor javasolt az egyéni munka, ha a továbblépéshez garantáltan mindenkinek
személyesen el kell jutnia valahova, illetve ki kell próbálnia egy tevékenységet. Ebben az esetben a differenciálás úgy érvényesíthető, hogy az adott tevékenységtípust, amely több feladatrészben ismétlődik, mindenki csak annyiszor végzi el, amennyire a saját haladási tempója alapján erre elmélyülten
képes. Azoknál a feladatoknál, ahol a differenciálás vázolt típusa nem érvényesíthető, a pármunka
javasolt. Kedvező, ha heterogén párok dolgoznak együtt, ahol a jobb képességűek segíthetik a gyengébbeket. Célszerű az osztály ülésrendjét ennek megfelelően kialakítani. Pármunka esetén a feladat
mellé jegyezzék fel párjuk nevét is. Így a tanár számára nyomon követhető, hogy az együttműködés
mennyiben bizonyult hatékonynak. Pármunka esetén az tekinthető jó megoldásnak, ha közös produktum született, s mindkét munkalapra ezt vezették át.
A tanórákon mindig legyen a tanári asztalon egy Magyar értelmező kéziszótár. A tanulók jelezzék,
ha a szövegben ismeretlen szó fordul elő. Ebben az esetben a szótár segítségével értelmezzék a jelentést, keressenek példamondatokat. Optimális, ha a kifejezések jelentését egy-két jellegzetes példamondattal együtt rögzítik a füzetben.
A térképes feladatok a „Történelmi atlasz a 12–16 éves tanulók számára” (Cartographia Kft. Bp.) alapján
készültek.

Támogatórendszer
A tanári felkészüléshez a kooperatív tanulási módszerekkel, valamint a csoportmunkával kapcsolatos
kiadványok ajánlhatóak. Az erre vonatkozó bibliográfia a kereszttanterv és koncepció mellékletében
található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott ismeretterjesztő folyóiratok:
Rubicon, História
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
Martin Roberts: Európa története 1789-1914; Az ipari forradalom és a liberalizmus kora (Akadémiai
Kiadó, Bp. 1992)
John M. Roberts: Képes Világtörténelem VII. kötet – A forradalom kora (Magyar Könyvklub 2000)
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Berend T. Iván – Ránki György: Európa gazdasága a 19. században; (Gondolat, Bp. 1987)
Az ipar vértelen forradalma – Új Képes Történelem sorozat; 13. kötet (Magyar Könyvklub)
Randé Jenő: Gépek forradalma – Képes Történelem sorozat (Móra Ferenc Könyvkiadó; Bp. 1976)

Értékelés
A pármunka indokolttá teszi, hogy a szövegértés-szövegalkotás aspektusán túl az értékelésben jelenjenek meg a szociális kompetenciák is. Ez tudatosíthatja a diákokban, hogy a hatékony teljesítmény
jelentős mértékben az együttműködési képességek záloga.
Az értékelés ne a konkrét ismeretekre, hanem a kompetenciákra irányuljon. Az értékelésben az
jelenjen meg, hogy a tanuló miben sikeres, illetve annak megfogalmazása, hogy milyen konkrét lépésekkel válhat még sikeresebbé. Az értékelés legyen személyközpontú és vegye figyelembe a tanuló
önmagához, illetve képességeihez mérten tapasztalható fejlődését. A tanulók értékelése  – kizárólag
pozitív előjellel: pirospont, kisötös, plusz stb. formájában – befolyásolhatja a jegyképzést, hiszen ez az
adott korosztály esetében motivációs eszközként is működhet. Pármunka esetén a párok közös értékelést kapjanak, amely az egyes tanulókra nézve váljék az egyéni értékelés részévé.
Az értékelés formái:
szöveges szóbeli értékelés; a foglalkozásokon, bármely munkaformában;
szöveges írásbeli értékelés; a kitűzött képességfejlesztési célokkal összhangban a foglalkozások
befejeztével a munkalapok értékelésére épül.

Képelemzés

A szöveg elolvasása

Az ismeretlen szavak jelentésének meghatározása

Kulcsszavak azonosítása a szövegben

Kulcsszavak tartalmi összefüggéseinek meghatározása

1.

2.

3.

4.

5.

1. Szövegértés

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

Modulvázlat

Kulcselemek tartalmi ös�szefüggésének meghatározása a szöveg alapján

Kulcsszavak meghatározása

A vizsgált bekezdések száma szerint

A vizsgált bekezdések száma szerint

A szövegkörnyezet
azonosítása
Példamondatok kitalálása

egyéni munka

egyéni munka

egyéni munka

egyéni

pármunka

Munkaformák

néma

néma

néma

néma

megbeszélés

Módszerek

Munkalap;
2/f-g feladat

Munkalap;
feladat

2/c-d-e

Munkalap; 2/a-b feladat
értelmező szótár

Munkalap; 2. feladat

Munkalap; 1. feladat

Eszköz
(mellékletben)

szövegértés-szövegalkotás „B”

A szókincs gazdagítása

Idő szerint

A párok valamennyi
feladatrészt megoldják.

Ok-okozati összefüggés
megfogalmazása

A szövegstruktúra felismerése
Globális megértés

A párok csak az a-b
feladatrészt oldják
meg.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

Képi források összehasonlítása

Kiemelt készségek,
képességek

Tanulásszervezés
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Vázlatkészítés
a
felsorolt
kulcselemek alapján
A kulcselemek kiegészítése a
tartalom szempontjából fontos
elemekkel

7.

Forrásrészlet elolvasása

A szöveg átdolgozása megadott
szempont szerint

A szöveg átdolgozása megadott
szempont szerint

Forrásrészlet és kép összehasonlítása

1.

2.

3.

4.

2. Szövegalkotás

Tartalmi elemek közötti logikai
kapcsolat jellegének meghatározása

6.

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

Különböző típusú információhordozók összevetése,
Hasonlóságok és különbségek megfogalmazása

Eltérő műfajú szöveg alkotása

Eltérő műfajú szöveg alkotása

Globális megértés

Lényegkiemelés
A tartalmi elemek közötti összefüggések meghatározása

Ok-okozati összefüggés
meghatározása
Rész-egész összefüggés
meg-határozása

Kiemelt készségek,
képességek

egy vagy több
hasonlóság, illetve
különbség megnevezése

A megadott két feladattípus szerint

Idő szerint

Bekezdések szerint
(az egyéni haladás
tempója alapján)

Egy vagy több
példa a megjelölt
esetekre

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

pármunka

pármunka

pármunka

egyéni munka

egyéni

egyéni munka

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

megbeszélés

néma

néma

néma

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap; a 4. feladatban szereplő
szö-veg,
Munkalap; 5/a-b
feladat

Munkalap;
4/A és 4/B

Munkalap; 4. feladat

Munkalap; 3. feladat

Munkalap; 2/h
feladat

Eszköz
(mellékletben)
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5.

Szöveg kiegészítése hiányzó
elemekkel

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

Hiányos szöveg kiegészítése a korábban tanult,
valamint a térképről leolvasható információk
összekapcsolásával

Kiemelt készségek,
képességek

Tanári segítséggel: né-hány elem
megadása, hogy
mindegyik mondatban csak egy elem
hiányozzon.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

pármunka

Munkaformák

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap; 6. feladat
Történelmi atlasz
26. oldal

Eszköz
(mellékletben)
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A feldolgozás menete
1. A téma bevezetése; képelemzés
Tanári tevékenység

– A tanár ismerteti a feladatot: a két városkép öszszehasonlítása, a gyáripar fejlődése és a városok
növekedése közötti összefüggés magyarázata
(Munkalap; 1. feladat; a-b-c).
– Amíg a diákok dolgoznak, a tanár három oszlopra osztja a táblát.
– Értékelés:
– A tanár jegyzetel a tábla megfelelő oszlopába.
A megoldásokat nem minősíti. Ami már elhangzott, az újra nem kerül fel.
– A helytelen megoldásokat a tanár rövid indoklással egybekötve letörli a tábláról. Ha úgy érzi,
hogy a gyerekek többsége nem a tipikus sajátosságokat rögzítette, akkor tekintsék át újra a „tipikus” szó jelentését. Keressenek néhány, a gyerekek mindennapi életével kapcsolatos példát.
– Ha a c) feladathoz csak félmegoldások születtek, akkor a tanár összegezzen a táblára írt elemek kiegészítésével.

Tanulói tevékenység

– A diákok párban megbeszélik a megoldást,
majd kitöltik a munkalapot.
– Valamilyen haladási irány szerint minden pár
felolvassa az a) ponthoz írt megoldását.
– Ugyanez történik a b), majd a c) feladattal.
– Akik helytelen megoldást írtak, azok kihúzzák
a választ és helyette választanak a táblán összegyűjtött helyes elemekből.

– A kiegészített megoldást a diákok átvezetik a
munkalapra.

2. A szöveg elolvasása, a tartalmi kulcselemek összefüggéseinek meghatározása
Tanári tevékenység

– A tanár ismerteti a feladatot: az iparvárosokról szóló szöveg elolvasása, az ismeretlen szavak
aláhúzása, illetve bekarikázása két szempont
alapján (Munkalap; 2. feladat; a-b).
– A tanár két oszlopot készít a táblára.
– Értékelés
– Először a b) feladathoz tartozó szavak kerülnek
fel a táblára. A tanár jegyzetel a táblára. Mindegyik szó csak egyszer kerül fel.
– Az a) feladathoz tartozó szavak is felkerülnek
a táblára.
– Ha az a) oszlopban olyan elem is szerepel,
amely a b) oszlopban is, akkor a tanár kéri, hogy
a megoldás gazdája magyarázza meg a megoldását.
– A tanár letörli a b) oszlopból azokat az elemeket, amelyeket a diákok segítségével definiáltak.
– A b) oszlopban maradt kifejezések jelentését
a tanár elmagyarázza, esetleg egy mindennapi
esettel bemutatja (pl. szakszervezet).

Tanulói tevékenység

– A diákok önállóan (egyéni munka) megoldják
a feladatot.
– A diákok sorban elmondják, milyen ismeretlen
szavakat találtak a b) feladathoz.
– A diákok sorban elmondják, milyen ismeretlen
szavakat találtak az a) feladathoz.
– A jelentkező diákok elmagyarázzák, honnan
jöttek rá a szó jelentésére.
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Tanári tevékenység

– A tanár ismerteti a feladatot: a felsorolt kulcsszavak szöveghez illesztése (Munkalap; 2. feladat; c-d-e). Felhívja a diákok figyelmét arra,
hogy bekezdések szerint oldják meg a feladatot.
– Értékelés
– Közös megbeszélés. Minden esetben a szövegben is megkeresik azokat a kulcsszavakat,
amelyek alapján azonosíthatóak a azonosítják a
határokat.
– A tanár ismerteti a feladatot (Munkalap; 2/f-g).
– A tanár vezetésével közös ellenőrzéssel áttekintik a megoldásokat.
– A tanár ismerteti a feladatot (Munkalap; 2/h).
– A tanár vezetésével két-két megoldást meghallgatnak. A foglalkozások végén a tanár öszszeszedi a diákok munkalapját, s valamennyi
megoldást ellenőrzi.
– A tanár ismerteti a feladatot (Munkalap; 3. feladat): vázlatkészítés a felsorolt kulcselemek segítségével.
– A vázlatot a tanár a foglalkozások végén, a
munkalapok beszedésekor értékeli.

7. évfolyam – történelem

Tanulói tevékenység

– A diákok önállóan dolgoznak.

– A diákok megkeresik a szövegben a megoldásként elhangzó kulcsszavakat.
– A diákok megoldják a feladatot.
– A diákok ismertetik a megoldásokat.
– A diákok kitöltik a táblázatot.

– A diákok elmondják a megoldást.

3. Szövegalkotás
Tanári tevékenység

– A tanár ismerteti a feladatokat. Néhány megjegyzéssel utal a feladatok nehézségi fokára.
(Munkalap; 4/A, 4/B feladatok)
– Kéri a diákokat, alakítsanak párokat és válas�szanak a feladatok közül.
– A tanár járkál a teremben. Válaszol a diákok
kérdéseire, illetve néhány tanáccsal segít, ha valamelyik pár elakad a feladat megoldása közben.
– Értékelés: a foglalkozás végén a tanár összeszedi a munkalapokat, s írásos szöveges értékelést
ad a diákok munkájáról. (Ha elegendő az idő, s
néhány megoldást a diákok felolvasnak, akkor
őket, illetve párjukat a tanár szóban értékeli.)
– A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap; 5. feladat)
– A megoldást a tanár vezetésével közösen ellenőrzik.
– A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap; 6. feladat)
– A tanár vezetésével közösen ellenőrzik a megoldásokat.
– A foglalkozások végén a tanár beszedi a munkalapot, és írásbeli szöveges értékeléssel véleményezi a diákok munkáját.

Tanulói tevékenység

– A diákok megalakítják a párokat és választanak
a feladatok közül. (Munkalap; 4/A vagy 4/B)
– A diákok elkészítik a feladat megoldását.
– Ha elegendő az idő, akkor néhány önkéntesen
jelentkező diák felolvashatja a megoldást.

– A diákok pármunkában megoldják a feladatot.
– A diákok ismertetik a megoldásokat.
– A diákok pármunkában, a Történelmi atlasz
segítségével pótolják a szövegből hiányzó elemeket.
– A diákok elmondják a megoldást.

AZ IPARI FORRADALOM
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1. Az ipari forradalom
– Élet az iparvárosokban – Munkalap

Nyugat-európai város 1440-ben és 1840-ben

1. Hasonlítsd össze a két városképet! Ha alaposan megfigyeltél mindent, akkor válaszolj az alábbi
kérdésekre!
a) Melyek azok a középkori városra jellemző sajátosságok, amelyek megváltoztak vagy eltűntek
a 19. századra? Nevezz meg egyet!

b) Melyek azok a sajátosságok, amelyek új vonások a középkorhoz képest? Nevezz meg közülük
kettőt! Törekedj arra, hogy a leginkább látható jelenségeket gyűjtsd össze!

c) A kép segítségével magyarázd meg, hogyan függ össze a gyáripar fejlődése és a városok növekedése! Fejezd be az alábbi mondatot!
A gyáripar fejlődése azért vezetett a városok növekedéséhez, mert  
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Élet az iparvárosokban
2. Figyelmesen olvasd el az alábbi szöveget!
a) Húzd alá azokat a szavakat, amelyeket korábban nem ismertél, de a szövegkörnyezet alapján
meg tudod magyarázni a jelentésüket!
b) Karikázd be azokat a szavakat, amelyeket korábban nem ismertél, és a szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni a jelentésüket!
*
liak foglalkoztatását, a nagyobb gyerekek munkaidejét
pedig heti 69 órára korlátozta. Országos felügyeletet
hoztak létre, hogy ellenőrizzék az előírás betartását.
1847-ben megtiltották, hogy nőket és gyermekeket alkalmazzanak a bányákban, és bevezették a tízórás munkanapot. A munkaidő csökkentésére és a munkakörülmények javítására a későbbiekben is számos
törvény született.
A korai iparvárosokban a munkáslakásokat
a gyárak közelébe építették. A házak általában
zsúfoltak és rossz minőségűek voltak, mert tömegesen, gyorsan és olcsón építették őket. A tiszta ivóvíz, a burkolt utak, a szemétszállítás és az
orvosi ellátás sokáig hiányzott. A levegő füstös,
szennyezett volt, a környezet pedig elhanyagolt
és piszkos. A XIX. század közepén kolera- és tífuszjárvány pusztított Európában. Elsősorban
a zsúfoltabb városokban szedte áldozatait.
A század második felében az orvostudomány
számos fertőző betegségről bebizonyította, hogy
összefüggésben áll a piszokkal és a szennyeződésekkel. Ezért a század hetvenes éveitől az európai országok törvényhozásában egyre többet
foglalkoztak a közegészségügy kérdésével. Számos törvény született, amelyek kötelezővé tették
a megfelelő vízellátást, a hulladékgyűjtést és eltakarítást; az élelmiszerek minőségének ellenőrzését. Nagyobb gondot fordítottak kórházak és
orvosi rendelők építésére.

Az ipari munkások rossz körülmények között éltek és dolgoztak. A munkaidő hihetetlenül
hosszú volt. A brit pamutipar munkásai a XIX. század elején naponta tizennégy órát, hetente pedig hat
napot dolgoztak. Széles körben elterjedt a női- és
a gyermekmunka. Szívesen alkalmazták őket,
mert jóval kevesebb bért kaptak, és könnyebben
lehetett őket fegyelmezni. A zajos gyárak szenynyezett levegője légúti megbetegedéseket, a kezdetleges gépek pedig számos balesetet okoztak.
Folyamatos veszélyt jelentett a munkanélküliség.
Az összlakosság növekedett, a mezőgazdaság
pedig egyre kevesebb munkaerőt igényelt. A vidékiek jelentős hányada a városokba áramlott.
Nem mindenkinek jutott munka. A XIX. századi gazdasági válságok idején ugrásszerűen nőtt
a munkanélküliek létszáma. A reménytelenség
több tízmillió kivándorlót indított útnak, leginkább az USA felé.
A munkások először a gépekben látták problémáik forrását. A géprombolókkal szemben
a hatóságok erőszakos eszközökkel léptek fel.
Hatékonyabbnak bizonyult a szakszervezetek
megalakítása. Az egyes országok kormányai
a társadalmi feszültségek csökkentésére törekedtek. Ezért figyelembe vették a szakszervezetek
javaslatait. Először Nagy-Britanniában, majd
a későbbiekben a többi európai országban is ún.
gyári törvényeket hoztak. Nagy-Britanniában 1833ban az első gyári törvény megtiltotta a kilenc éven alu*

Az alábbi felsorolás a szöveg kulcsszavait, lényeges információit tartalmazza. Az elemek sorrendje
a szöveghez illeszkedik.
c) Olvasd el a szöveg első bekezdését!
d) Határozd meg, hogy a felsorolt elemek között hol van az első bekezdés határa! Vízszintes vonallal különítsd el az első bekezdéshez tartozó elemeket!
e) Ugyanezt külön-külön végezd el a második, a harmadik, majd a negyedik bekezdéssel!

AZ IPARI FORRADALOM
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ipari munkások
rossz élet- és munkakörülmények  
munkaidő  
női- és gyermekmunka
egészségi ártalmak  
balesetveszély  
munkanélküliség  
növekvő népesség  
csökkenő mezőgazdasági munkaerő  
gazdasági válságok  
kivándorlás
géprombolás  
szakszervezetek
gyári törvények  
a munkaidő csökkentése  
a munkakörülmények javítása  
munkáslakások
zsúfoltság  
légszennyezés  
piszok
járványok  
orvostudomány  
a fertőző betegségek eredetének kutatása  
közegészségügyi törvények  
f) Haladj végig az első bekezdéshez tartozó kulcsszavakon! Mindegyik esetében próbáld meghatározni, hogy a tartalom alapján kapcsolódik-e a bekezdéshez tartozó valamelyik másik elemhez! Ha bizonytalan vagy a kapcsolat meghatározásában, akkor tekints bele újra a szövegbe!
Ha találtál egy kapcsolatot, akkor a párokat mindkét elem esetében írd rá a kipontozott részre!
Mindegyik elemhez határozz meg egy tartalmi kapcsolatot!

16
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g) Ha befejezted az első bekezdést, akkor ugyanezt végezd el a második, a harmadik és a negyedik bekezdéssel!
h) A megjelölt párok logikai összefüggése többféle lehet. Az alábbiakban három esetet soroltunk
fel. Mindegyikhez keress egy-egy példát, s ennek alapján töltsd ki a táblázatot! Az első elem
mindig a felsorolásban szereplő kulcsszó, a második elem pedig az, amelyet az előző feladatban a kipontozott vonalra írtál. A példákat bármelyik bekezdésből választhatod. Ha bizonytalan vagy a logikai kapcsolat eldöntésében, akkor nyugodtan olvasd el újra a szövegben a megfelelő bekezdést! Törekedj arra, hogy a megoldás érthető, egyértelmű legyen, ahol a logikai
kapcsolatot a szöveg alapján tartalmi érvekkel is alá tudod támasztani!

A logikai kapcsolat megnevezése

Példák
első elem

második elem

A második elem az első elem tartalmát részletezi,
leírja vagy megmagyarázza.
A második elem az első elem előzménye, oka vagy
háttere.
A második elem az első elem célja vagy következménye.

3. Tekintsd át újra az iparvárosokról szóló szöveget! A felsorolt kulcsszavak segítségével készíts vázlatot a szövegről! Törekedj a jól tagolt, áttekinthető ábrázolásra! Akkor dolgozol jól, ha
– a vázlat felépítéséből kiderül, hogy melyek a témával kapcsolatos legfontosabb információk;
– fel lehet ismerni a szöveg tartalmi összefüggéseit.
Az ok-okozati összefüggéseket nyilakkal jelöld! Ahol szükségesnek látod, a kulcselemeket
kiegészítheted további rövid megjegyzésekkel. (Például ezen a módon utalhatsz az időbeliségre vagy
más, fontosnak tartott körülményre.)
Vázlat:

AZ IPARI FORRADALOM
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4. Olvasd el az alábbi forrásrészletet!
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hol dolgozol?
Walden Moorban, egy New Engline nevű helyen.
Mi a munkátok?
Szén elvitele egy embertől.
Mondd el közelebbről.
Övek és láncok vannak a testünk köré csavarva és hozzájuk való csöbrök.
Ilyenformán a csöbrök hozzátok vannak erősítve?
Vannak horgaink a láncok végén, ezekre a csöbör ráerősíthető, mi pedig ide-oda húzzuk, kétrét
hajolva (a gyermek megmutatja a mozdulatot).
Mikor mentek le a bányába?
Többnyire fél hatkor megyünk le vagy fél hat és hat között.
Mikor jöttök föl?
Ez nálunk nem egyforma; néha tizenkettőkor, néha előbb: van úgy, hogy hat után, és van úgy,
hogy tizennégy órán át vagyunk lent.
Mikor esztek?
Többnyire tíz vagy tizenkettő körül eszünk, nincs időnk hozzá.
Megálltok a munkában, amikor esztek?
Igen, megállunk egy percre vagy ilyenforma időre, olykor pedig egyszerre dolgozunk és eszünk.
Ha a kosarak tele vannak, több időnk van.

18

szövegértés-szövegalkotás „B”

7. évfolyam – történelem

a) Képzeld magad a szövegben szereplő gyermek helyébe! Készíts egy tíz-tizenkét soros naplórészletet, amelyben bemutatod egy munkanapodat! A leírásban jelenjenek meg az interjúból
kiderülő információk!

b) Képzeld el, hogy az interjút készítő parlamenti bizottság tagja vagy! Feladatod az, hogy a többi képviselő számára egy tíz-tizenkét soros összefoglaló feljegyzést készíts a tanulmányozott
esetről. Ennek megfelelően dolgozd át a párbeszédet leírássá!

AZ IPARI FORRADALOM
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5. Tanulmányozd az alábbi, gyermekmunkát ábrázoló képet! Hasonlítsd össze a párbeszédben
olvasható leírást, valamint a képen látható jelenetet! Keress olyan sajátosságot, amely a párbeszédben is megjelenik, valamint a képen is látható. Keress olyan sajátosságot, amely a párbeszéd
alapján eltér attól, ami a képen látható! Ha mindezt végiggondoltad, akkor egészítsd ki a kép
alatti hiányos mondatokat! Az észrevételeidet igyekezz pontosan, egyértelműen megfogalmazni!

a) A párbeszéd és a kép megegyezik abban, hogy  

b) A párbeszéd és a kép különbözik abban, hogy a képen  
,
a párbeszédben pedig  

6. Egészítsd ki az alábbi szöveg kipontozott részeit a felsorolt elemekkel! A feladat megoldásához tanulmányozd a Történelmi atlasz 26. oldalán található térképeket! Mindegyik elem csak egy helyre
illeszthető be.
A szövegből hiányzó elemek:
vaskohászatra

textiliparra

manufaktúrákat

nyugatról keletre

népessége

aránya

félmilliót

gőz

Londonon kívül

vasútvonalak

gőzgép

szén

Nagy-Britanniában

gőzmozdony

vas

szállítást

gyáripari körzetek
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Az ipari forradalom korszakában a

a gyárak váltották fel. A gé-

pesítés lehetőségét a

energiájának hasznosítása teremtette meg.

Az ipari forradalom legfontosabb találmánya a James Watt nevéhez fűződő
. A gőzgép alkalmazására épült Stevenson találmánya, a
A kiépülő

.

gyorsabbá tették a közlekedést és a  
. Az ipari forradalom

bontakozott ki először.

Európában fokozatosan terjedt

. Az 1870-es években már jelentős
alakultak ki Nyugat-Európában is. Az ipari fejlődéssel párhuzamo-

san növekedett a városban lakók
sok

az összlakosságon belül. A várois növekedett. A leggyorsabban a gyáripari körzetekben. 1870

körül Nagy-Britanniában

már több olyan város volt – például Liver-

pool, Manchester és Leeds –, amelyeknek a lakossága meghaladta a
Az ipari forradalom kibontakozásának idejében a két legfontosabb ásványkincs a
és a
valamint a

volt. A gyáripari körzetek elsősorban a
épültek.

,
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Élet az iparvárosokban
– Megoldások a munkalap feladataihoz
1. feladat
1/a feladat
Például: lebontották a városfalakat; kapukat, bástyákat; a kép bal oldalán lebontottak egy templomot
stb.
1/b feladat
Például: gyárak, (gyárkémények) megjelenése; nagyobb, szélesebb híd; magasabb (több emeletes)
házak stb.
1/c feladat
Például: A gyáripar fejlődése azért vezetett a városok növekedéséhez, mert a gyárakban dolgozó
munkások a városokba költöztek.
2. feladat
2/a feladat
Például: géprombolók, gyári törvények, közegészségügy.
2/b feladat
Például: szakszervezet, tífusz, kolera, közegészségügy.
2/c-d-e feladat
A bekezdés határok: vízszintes vonal a kivándorlás, a munkakörülmények javítása és a járványok
után.
2/f-g feladat
Elemenként egy-egy példa a lehetséges megoldásokra.
(Egy-egy elemet többször is fel lehet használni.)
ipari munkások
rossz élet- és munkakörülmények
munkaidő
női- és gyermekmunka
egészségi ártalmak
balesetveszély
munkanélküliség
növekvő népesség
csökkenő mezőgazdasági munkaerő
gazdasági válságok
kivándorlás

rossz élet- és munkakörülmények
egészségi ártalmak
rossz élet és munkakörülmények
ipari munkások
rossz élet- és munkakörülmények
rossz élet- és munkakörülmények
növekvő népesség
munkanélküliség
munkanélküliség
kivándorlás
munkanélküliség
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géprombolás
szakszervezetek
gyári törvények
a munkaidő csökkentése
a munkakörülmények javítása
munkáslakások
zsúfoltság
légszennyezés
piszok
járványok
orvostudomány
a fertőző betegségek eredetének kutatása
közegészségügyi törvények

7. évfolyam – történelem
rossz élet és munkakörülmények
a munkaidő csökkentése
a munkaidő csökkentése
gyári törvények
gyári törvények
piszok
munkáslakások
munkáslakások
járványok
piszok
a fertőző betegségek eredetének kutatása
közegészségügyi törvények
a fertőző betegségek eredetének kutatása

2/h feladat
Elemenként egy-egy példa a lehetséges megoldásokra:
Példák

A logikai kapcsolat megnevezése

Első elem

Második elem

Az második elem az első elem tartalmát részletezi, leírja vagy megmagyarázza.

rossz élet és munkakörülmények

egészségi ártalmak

A második elem az első elem előzménye, oka vagy
háttere.

járványok

piszok

A második elem az első elem célja vagy következménye.

szakszervezetek

a munkaidő csökkentése

3. feladat
Vázlatkészítés
4. feladat
4/A feladat
A párbeszéd átdolgozása naplórészletté.
4/B feladat
A párbeszéd átdolgozása leírássá.
5. feladat
Elemenként egy-egy példa a lehetséges megoldásra.
5/a feladat
A párbeszéd és a kép megegyezik abban, hogy mindkettő gyermekmunkásokat/bányában dolgozó
gyermekeket ábrázol.
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5/b feladat
A párbeszéd és a kép különbözik abban, hogy a képen a gyerekek kocsikat húznak, a párbeszédben
pedig csöbröket/edényeket említenek.
6. feladat
Megoldás:
Az ipari forradalom korszakában a manufaktúrákat a gyárak váltották fel. A gépesítés lehetőségét
a gőz energiájának hasznosítása teremtette meg. Az ipari forradalom legfontosabb találmánya a James
Watt nevéhez fűződő gőzgép. A gőzgép alkalmazására épült Stevenson találmánya, a gőzmozdony.
A kiépülő vasútvonalak gyorsabbá tették a közlekedést és a szállítást. Az ipari forradalom NagyBritanniában bontakozott ki először. Európában fokozatosan terjedt nyugatról keletre. Az 1870-es
években már jelentős gyáripari körzetek alakultak ki Nyugat-Európában is. Az ipari fejlődéssel párhuzamosan növekedett a városban lakók aránya az összlakosságon belül. A városok népessége is növekedett. A leggyorsabban a gyáripari körzetekben. 1870 körül Nagy-Britanniában Londonon kívül már
több olyan város volt  –  például Liverpool, Manchester és Leeds – amelyeknek a lakossága meghaladta a félmilliót. Az ipari forradalom kibontakozásának idejében a két legfontosabb ásványkincs a szén
és a vas volt. A gyáripari körzetek elsősorban a textiliparra, valamint a vaskohászatra épültek.

a szabadságharc
– hadműveletek
1848–49-ben
a különböző típusú
információhordozók
által közvetített tudás
együttes értelmezésére
irányuló
képességfejlesztés
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

A különböző típusú – szöveg, kép, térkép – információhordozók és
források által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. A térben és időben való tájékozódás megerősítése.
A térképes ábrázolás sajátosságainak összevetése a szöveges leírásokból kiolvasható utalásokkal. Történelmi eseményekre vonatkozó sajátos képi ábrázolás (gúnyrajzok) értelmezése.

Időkeret

90 perc (2 tanóra)

Ajánlott korosztály

13 éves (7. évfolyam)

Ajánlott megelőző és követő
tananyag

Ajánlott megelőző ismeretek:
Az 1848-as forradalom; az áprilisi törvények
Ajánlott követő ismeretek:
Magyarország a szabadságharc bukása után

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben

•• Tantervi kapcsolódások:
Rajz és vizuális kultúra, 5–6. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom, 6–7. évfolyam
Történelem, 6–7. évfolyam
•• Kereszttantervi kapcsolódások:
Hon- és népismeret
Információs és kommunikációs kultúra – a megismerési képességek fejlesztése
Tanulás – a gondolkodási képességek fejlesztése
Szűkebb környezetben
A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a magyar nyelv és
irodalom tantárgyban
A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a történelem tantárgyban
Szöveg és kép összerendezése a rajz és vizuális kultúra tantárgyban

A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
Információk megkeresése a forrásból
Információk kiválasztása szempontok alapján
Kronológiák olvasása
Képi források értelmezése
Logikus, koherens, lineáris szövegalkotás, önálló kérdésfeltevés és
véleményalkotás társadalmi, történelmi eseményekről, jelenségekről és személyekről
Különböző típusú források és saját ismeretek összevetésével értekező fogalmazás írása
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Módszertani ajánlás
A diákok többségének nehézséget okoz, hogy a különböző információhordozók által közvetített tudást együttesen értelmezze. A foglalkozások célja az, hogy a diákok olyan tevékenységekben próbálják ki magukat, amelyek kapcsán szöveg és térkép, illetve szöveg és kép viszonylatában megtapasztalhatják a különböző jelrendszerekkel működő információhordozók adott témában megnyilvánuló,
tudást megerősítő szerepét. Ennek birtokában hatékonyabbá válhat otthoni felkészülésük, és színvonalasabban oldhatnak meg bármiféle iskolai feladatot, kutatómunkát is.
A térkép feldolgozására épülő tematikus feladatokat a tanulók pármunkában végezzék. Kedvező,
ha heterogén párok dolgoznak együtt, így a jobb képességűek segíthetik a gyengébbeket. Célszerű az
osztály ülésrendjét ennek megfelelően kialakítani.
Csoportmunka esetén az osztálylétszám függvényében legfeljebb hat, egyenként négy-hat fős heterogén csoport kialakítása javasolt. Csoportmunka esetén az tekinthető jó megoldásnak, ha a csoport
valamennyi tagja részt vett a feladat kidolgozásában, s a közös megoldást mindenki megértette, és
átvezette a munkalapra. A csoportok tetszésük szerint dönthetnek saját munkamegosztásukról. Egymás eredményeit azonban úgy kell összegezniük, hogy azt minden csoporttag teljes folyamatában
átlássa, és adott esetben képes legyen a többiek számára összegezni. Ugyanez az elv érvényesüljön
pármunka esetében is.
Csoportmunka és pármunka esetén a feladat mellé a gyerekek írják fel a munkalapra párjuk,
illetve csoporttársaik nevét. Így a tanár számára nyomon követhető, hogy a párok közötti, illetve
a csoporton belüli egyeztetések mennyiben bizonyultak hatékonynak.
A tanórákon mindig legyen a tanári asztalon Magyar értelmező kéziszótár. A tanulók jelezzék, ha
a szövegben ismeretlen szó fordul elő. Ebben az esetben a szótár segítségével értelmezzék a jelentést,
keressenek példamondatokat! Optimális, ha a kifejezések jelentését egy-két jellegzetes példamondattal együtt rögzítik a füzetben.
A térképes feladatok a Történelmi atlasz a 12–16 éves tanulók számára (Cartographia Kft., Bp.) alapján
készültek.

Támogatórendszer
A tanári felkészüléshez a kooperatív tanulási módszerekkel, valamint a csoportmunkával kapcsolatos
kiadványok ajánlhatóak. Az erre vonatkozó bibliográfia a kereszttanterv és a koncepció mellékletében
található.
Ajánlott ismeretterjesztő folyóiratok:
Rubicon, História
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
Magyar Kódex 4. Reformkor és kiegyezés; Magyarország művelődéstörténete 1790–1867.
Szerkesztette: Stemler Gyula (Kossuth Kiadó, Bp. 2000)
Hermann Róbert: 1848–1849; A szabadságharc hadtörténete (Korona Kiadó, Bp., 2001)
Magyarország története a 19. században. Szerkesztette: Gergely András. (Osiris Kiadó; Bp., 2003)
Rózsa-Spira: Negyvennyolc a kortársak szemével; Képek, nyomtatványok és iratok.
(Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata; 1973)
Márkus István: Forradalom és szabadságharc. Képes Történelem-sorozat
(Móra Ferenc Könyvkiadó. Bp., 1976)
Závodszky Géza–Hermann Róbert: Nemzet születik. Új Képes Történelem-sorozat
(Magyar Könyvklub-OFFICINA NOVA KÖNYVEK és Helikon Kiadó, 1997)
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
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Értékelés
A pár- és csoportmunka indokolttá teszi, hogy a szövegértés-szövegalkotás aspektusán túl az értékelésben jelenjenek meg a szociális kompetenciák is. Ez tudatosíthatja a diákokban, hogy a hatékony
teljesítmény jelentős mértékben az együttműködési képességek záloga.
Az értékelés ne a konkrét ismeretekre, hanem a kompetenciákra irányuljon. Az értékelésben az
jelenjen meg, hogy a tanuló miben sikeres, illetve annak megfogalmazása, hogy milyen konkrét lépésekkel válhat még sikeresebbé. Az értékelés legyen személyközpontú, és vegye figyelembe a tanuló
önmagához, illetve képességeihez mérten tapasztalható fejlődését! A tanulók értékelése – kizárólag
pozitív előjellel: pirospont, kisötös, plusz stb. formájában – befolyásolhatja a jegyképzést, hiszen ez
az adott korosztály esetében motivációs eszközként is működhet. Pár-, illetve csoportmunka esetén a
párok, illetve csoportok közös értékelést kapjanak, amely az egyes tanulókra nézve váljék az egyéni
értékelés részévé.
Az értékelés formái:
szöveges szóbeli értékelés a foglalkozásokon, bármely munkaformában;
szöveges írásbeli értékelés a kitűzött képességfejlesztési célokkal összhangban a foglalkozások befejeztével a munkalapok értékelésére épül.

A témával kapcsolatos alapinformációk felidézése a térkép
segítségével

Kronológia olvasása

Kronológiában rögzített és térképen ábrázolt események, folyamatok összevetése

A témával kapcsolatos kérdések megválaszolása a szöveg és
a térkép segítségével
Események
időbeliségének
megállapítása

1.

2.

3.

4.

1. Szövegértés

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

Modulvázlat

Különböző információhordozókból merített tudás alkalmazása

Globális megértés
Külön-böző típusú forrásokból származó ismeretek összekapcsolása

A párok megoldják
a 3–4. feladatot.
A párok csak a 3. feladatot oldják meg.

Idő szerint

Idő szerint

A párok mindegyik
feladatrészt megoldják.
A párok csak az  a),
b) feladatrészeket
oldják meg.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

pármunka

egyéni

egyéni

pármunka

Munkaformák

megbeszélés

néma

néma

megbeszélés

Módszerek

Munkalap; 3-4. feladat,
Történelmi
atlasz
28. oldal

Munkalap; 2. feladat
Történelmi atlasz
28. oldal

Történelmi atlasz
27. oldal,
Munkalap; 1. feladat

Eszköz
(mellékletben)

szövegértés-szövegalkotás „B”

Globális megértés

Információgyűjtés a térkép-ről megadott szempontok alapján
Ok-okozati összefüggés
meghatározása
Hipotézis felállítása,
igaz-hamis állítások
minősítése térképről
leolvasható infor-mációk
alapján

Kiemelt készségek,
képességek

Tanulásszervezés
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Gúnyrajzok és a hozzájuk kapcsolódó magyarázatok párosítása

Gúnyrajzok és történelmi események azonosítása

Párosítási szempontok meghatározása

Vázlatkészítés meghatározott
tematikai szempontok alapján

Elemzés készítése meghatározott szempontok alapján

1.

2.

3.

4.

5.

2. Szövegalkotás

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

Különböző típusú források és saját ismeretek
összevetésével elemző
fogalmazás készítése

Lényegkiemelés, kulcsszavak meghatározása

Időbeli összefüggések
Ok-okozati kapcsolatok
meghatározása

Különböző típusú forrásokból származó ismeretek összevetése

Képi források értelmezése

Kiemelt készségek,
képességek

Egy vagy több
párosítási szempont
feldolgozása

Egy vagy több párosítási lehetőség

A csoporton belüli
munkamegosztás
alapján

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

csoportmunka

csoportmunka

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap; 5/c)
feladat

Munkalap; 5/b)
feladat

Munkalap; 5/a)
feladat

Eszköz
(mellékletben)

A SZABADSÁGHARC
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A feldolgozás menete
1. Szövegértés
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

– A tanár ismerteti a feladatot (Munkalap; 1. feladat).
– A tanár vezetésével megbeszélik a megoldásokat.
– A tanár ismerteti a feladatot (Munkalap; 2.
feladat). Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy
az olvasott információkat pontról pontra vessék
össze a térképpel. Elmagyarázza – akár egy példán keresztül –, hogy pontosan milyen típusú
információkat kell a diákoknak aláhúzniuk a
feladatban.
– A tanár vezetésével közösen ellenőrzik, hogy
mit húztak alá.
– A tanár elmagyarázza a közvetlen és a közvetett térképes ábrázolás közötti különbséget. A
kronológiából vett néhány információ segítségével utánanéznek a térképen, hogy milyen módon lehet a térképes ábrázolás közvetlen, illetve
közvetett.
– A tanár ismerteti a feladatokat. (Munkalap;
3–4. feladat.) Felhívja a diákok figyelmét arra,
hogy a megoldáshoz a kronológiát és a térképet
is használják.
– A megoldásokat a tanár vezetésével közösen
ellenőrzik.

– A diákok a térkép segítségével pármunkában
megoldják a feladatot.
– A diákok ismertetik a megoldásokat.
– A diákok elolvassák a kronológiát, összevetik
a térképpel, és aláhúzzák azokat az információkat, amelyekhez a térképen nem találnak semmiféle jelzést.

– A diákok felsorolják, hogy mely információkat
húztak alá.

– A diákok pármunkában megoldják a feladatokat.
– A diákok ismertetik a feladatok megoldását.

2. Szövegalkotás
Tanári tevékenység

– A tanár ismerteti a több részből álló feladat
egészét (Munkalap; 5. feladat). Hívja fel arra a
diákok figyelmét, hogy a feladatokat szétoszthatják, de a c) feladatban a fogalmazás elkészítésében mindenkinek részt kell vennie! A fogalmazás írását csak akkor kezdhetik el, ha a
vázlat elkészült, és azt a csoport megbeszélte, s
számára bemutatták. Jelezze, hogy az egyes feladatrészek elkészítésére körülbelül mennyi időt
szánjanak a tanulók! Hívja fel a diákok figyelmét arra, hogy mindegyik csoportnak egy kéthárom mondatos értékelést kell adnia a többi
csoport munkájáról!

Tanulói tevékenység
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

– Kéri a diákokat, hogy alkossanak csoportokat.
A csoportalkotás lehetséges a diákok választása
alapján is. Amennyiben ez nem vezetne heterogén csoportok kialakulásához, akkor a tanár
valamilyen szinten tegye irányítottá a csoportalkotást!
– Amíg a diákok a feladatokkal foglalkoznak, a
tanár folyamatosan járkál a teremben csoportról
csoportra. Válaszol a diákok kérdéseire, tanácsokat ad akár a munkamegosztással, akár a feladatok értelmezésével kapcsolatban.
– A tanár bizonyos időközönként figyelmezteti
a gyerekeket – különösen, ha hosszasan időztek
egy részfolyamatnál – az idő múlására.
– A tanár mindegyik elkészült vázlatra rátekint;
adott esetben kisebb módosításokat javasol. Ha a
vázlat megfelelő, akkor a tanár jóváhagyja, hogy
a diákok elkezdjék a fogalmazást.
– A csoporttagok a megbeszélés/magyarázat
alapján kitöltik saját munkalapjukon azokat a
részfeladatokat, amelyekkel nem foglalkoztak.
– A diákok a csoport, illetve a tanár által elfogadott vázlat alapján plenáris egyeztetés formájában elkészítik a fogalmazást. A fogalmazás kialakított változata mindegyikük munkalapjába
bekerül.
– A csoportok képviselői felolvassák a fogalmazást.
– A diákok elkészítik a többi csoportról szóló értékelést.
– Csoportról csoportra elhangzanak a diákok által írt értékelések.

– A diákok megalakítják a csoportokat.
– A diákok a munkalapon elolvassák a feladathoz kapcsolódó leírást (Munkalap; 5. feladat).
– A csoportok meghatározzák a belső munkamegosztást és a feladat megoldásának forgatókönyvét. A fogalmazás kivételével szabadon
dönthetnek arról, hogy mindenki részt vesz egy
adott részfeladat megoldásában vagy pedig csak
néhányan.
– A csoporttagok kidolgozzák a számukra meghatározott részfeladatot.
– A csoport összeül, és egyeztetik a megoldásokat. Áttekintik, megvitatják a fogalmazás vázlatát.
– Ha nem vett részt mindenki egy adott részfeladat megoldásában, akkor a többiek részletesen
elmagyarázzák számukra a feladat megoldását.
(Nem csak a konkrét megoldást íratják be.)
– A csoporttagok a megbeszélés/magyarázat
alapján kitöltik saját munkalapjukon azokat a
részfeladatokat, amelyekkel nem foglalkoztak.
– A diákok a csoport, illetve a tanár által elfogadott vázlat alapján plenáris egyeztetés formájában elkészítik a fogalmazást. A fogalmazás kialakított változata mindegyikük munkalapjába
bekerül.
– A csoportok képviselői felolvassák a fogalmazást.
– A diákok elkészítik a többi csoportról szóló értékelést.
– Csoportról csoportra elhangzanak a diákok által írt értékelések.
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2. A szabadságharc – Hadműveletek
1848–49-ben – Munkalap
1. feladat
a) Tanulmányozd a Történelmi atlasz 27. oldalán található térképet! Időrendben sorold fel, hogy
hol és mikor törtek ki forradalmak a Habsburg Birodalomban 1848-ban!

b) Melyik városban tört ki kétszer forradalom? Mi lehet ennek az oka? (Keress egy lehetséges magyarázatot, majd egészítsd ki az alábbi mondat kipontozott részeit!)
azért tört ki kétszer a forradalom, mert

c) Az alábbi három állításból csak az egyik helyes. Döntsd el, hogy melyik, és karikázd be a megfelelő betűjelet!
Állítás

Betűjel

1848-ban a Magyar Királyság már nem volt a Habsburg Birodalom része. Ezért semmi
kapcsolata nem volt a Habsburg Birodalomban kitört forradalmi mozgalmakkal.

A

V. Ferdinánd magyar király és osztrák császár volt. Ezért a magyar forradalom számára
nagyon fontos volt a Habsburg Birodalom más területein kitört forradalmak sikere.

B

A Habsburg Birodalomban 1848-ban csak Magyarországon tört ki forradalom. Ezért
a magyar forradalomnak a birodalmon belül nem lehettek szövetségesei.

C
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2. Tanulmányozd a szabadságharc történetével kapcsolatos kronológiát! Ezzel párhuzamosan kísérd
végig a Történelmi atlasz 28. oldalán található térképeken a szabadságharc hadműveleteit!
– Azonosítsd a kronológiában olvasható és a térképen ábrázolt információkat!
– Húzd alá azokat az eseményeket, amelyekhez nem találsz térképről leolvasható adatot!
Időpont/időszak

Események

1848. szeptember 11.

Jellasics horvát bán csapatai átkelnek a Dráván. Batthyány Lajos miniszterelnök bejelenti a kormány lemondását.

1848. szeptember 15.

Kossuth Lajos vezetésével megalakul az Országos Honvédelmi Bizottmány.

1848. szeptember 29.

A pákozdi csatában a honvédsereg megállítja Jellasics előrenyomulását.

1848. október 3.

Móga János altábornagy megkezdi a menekülő Jellasics csapatainak üldözését.

1848. október 6.

Bécsben újabb forradalom tör ki. A császári udvar elmenekül.

1848. október 12.

Az osztrák birodalmi gyűlés katonai segítséget kér a magyar országgyűléstől.
Megjegyzés: közvetett információ: a magyar csapatok hadmozdulatai

1848. október 16.

V. Ferdinánd a császári hadsereg főparancsnokává Windischgrätz herceget nevezi ki. Utasítja a bécsi és a magyar forradalom leverésére.
Megjegyzés: közvetett információ: a következő hadművelet irányítója
Windischgrätz herceg.

1848. október 30.

A schwechati ütközetben a honvédsereg vereséget szenved Windischgrätz
csapataitól.

1848. november 29.

Kossuth a lengyel Józef Bem tábornokot nevezi ki az erdélyi hadsereg főparancsnokává.
Megjegyzés: közvetett információ: az erdélyi hadműveleteket Bem irányítja.

1848. december 2.

V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király lemond. Utóda unokaöccse,
I. Ferenc József.

1848. december 13.

Windischgrätz csapatai átlépik a magyar határt.

1849. január 1.

Az Országos Honvédelmi Bizottmány és az országgyűlés Pestről Debrecenbe költözik.
Megjegyzés: közvetett információ: a Függetlenségi Nyilatkozatot Debrecenben fogadják el 1849. április 14-én.

1849. január-február

Görgey Artúr tábornok felvidéki hadjárata.

1849. február 26-27.

A kápolnai ütközetben a Dembinski altábornagy vezette honvédsereg vereséget szenved Windischgrätz tábornagytól, s a Tisza mögé vonul vissza.
Megjegyzés: közvetett információ: a tavaszi hadjárat a Tisza vonala mögül
indul.

1849. március 3.

A honvédsereg főparancsnoka Görgey Artúr tábornok lesz.

1849. március-június

A tavaszi hadjárat.

1849. április 14.

Az országgyűlés a debreceni Nagytemplomban kimondja a Habsburg-ház
trónfosztását és Magyarország függetlenségét. Kossuth Lajost kormányzóelnökké választják.

1849. április 24.

A császári haderő kivonul Pestről.
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1849. május 4.

A honvédsereg Görgey vezetésével megkezdi Buda ostromát.
Megjegyzés: közvetett információ: Budát május 21-én foglalták el Görgey
csapatai. A térkép magyar győzelemmel végződő csatát jelöl.

1849. május 9.

I. Miklós orosz cár ünnepélyes nyilatkozatban bejelenti, hogy segítséget
nyújt I. Ferenc József császárnak a magyar szabadságharc leverésére.
Megjegyzés: közvetett információ: a rövidesen meginduló orosz támadás.

1849. május 30.

I. Ferenc József Haynau táborszernagyot nevezi ki a magyarországi császári csapatok főparancsnokává.
Megjegyzés: közvetett információ: az osztrák támadó erőket Haynau vezeti.

1849. június 5.

A kormány Pestre költözik.

1849. június 15.

Paszkievics herceg vezetésével az orosz haderő átlépi a magyar határokat.

1849. június 26.

A kormány Komáromnál jelöli meg a honvédcsapatok összevonásának helyét.

1849. június 29.

A kormány Szegedet jelöli meg a honvédsereg összevonására.

1849. augusztus 1.

A kormány és az országgyűlés Aradra költözik.

1849. augusztus 11.

Kossuth Lajos lemond. A kormányzati teljhatalmat Görgey Artúrra ruházza.

1849. augusztus 13.

Görgey tábornok a honvéd fősereggel Világosnál feltétel nélkül leteszi a
fegyvert az orosz Rüdiger tábornok előtt.

1849. augusztus 17.

Kossuth Lajos és kísérete Orsovánál elhagyja Magyarországot.

3. A térkép és a kronológia alapján válaszolj a következő kérdésekre!
a) Melyik ütközetben aratott jelentős győzelmet a honvédsereg a felvidéki hadjáratban? Hol és
mikor zajlott le az összecsapás?

b) Hol és mikor aratott döntő győzelmet Bem az erdélyi császári haderő felett?

c) Kísérd végig a dicsőséges tavaszi hadjárat útvonalát! Időrendben sorold fel a honvédsereg legjelentősebb csatáinak helyét és időpontját!

d) Állapítsd meg, hogy pontosan mettől-meddig tartott Buda ostroma!
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e) Kísérd végig Haynau csapatainak mozgását! Sorold fel a császári haderő útvonalának legfontosabb állomásait!

f) Kísérd végig az orosz fősereg mozgását Magyarország területén! Sorold fel a cári haderő útvonalának legfontosabb állomásait!

g) Melyik két katonai vereség befolyásolta közvetlenül a szabadságharc bukását? Hol és mikor
zajlottak le ezek az ütközetek?

h) Keresd meg a Duna-menti Orsovát! (Megtalálod a Történelmi atlasz 16. oldalán található térképen!) Azonosítsd a település helyét a Történelmi atlasz 28. oldalán található térképen is! Állapítsd meg, hogy
melyik országba emigrált Kossuth Lajos 1849-ben!

4. A táblázat megfelelő oszlopába beírt sorszámmal állítsd időrendbe a megadott eseményeket!
A feladathoz használd a kronológiát és a Történelmi atlasz 28. oldalán található térképeket!
Események
Windischgrätz herceg leveri a második bécsi forradalmat.
Debrecenben kimondják a Habsburg-ház trónfosztását.
A honvédsereg győzelme Pákozdnál.
A kormány Pestről Debrecenbe költözik.
Jellasics horvát bán támadása a magyar forradalom ellen.
A világosi fegyverletétel.
Bem tábornok vereséget szenved Segesvárnál.
V. Ferdinánd lemond, az utóda I. Ferenc József.
A honvédsereg Görgey vezetésével elfoglalja Budát.
A honvédsereg győzelme Isaszegnél.

Sorszám
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5. a) Az alábbi gúnyrajzok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeihez kötődnek.
A rajzok értelmezéséhez szükséges magyarázatokat a táblázatban olvashatod. A megfelelő sorszám megadásával párosítsd a gúnyrajzokat és a magyarázatokat!

1. kép

2. kép

3. kép

4. kép
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5. kép

6. kép

8. kép

7. kép
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Magyarázatok

A gúnyrajz sorszáma

A cár új fogsort adományoz a császár kitörött fogainak pótlására.
Így érte el végre célját az orosz medve jóvoltából a vérszomjas kétfejű sas.
Gúnyrajz a miniszterekről, akik nem látják a fejük felett lebegő Habsburgveszélyt.
Ferdinánd: Ez a korona túlságosan nagy az én öcsémnek…
Itália és Magyarország: Mi majd gondoskodunk arról, hogy kisebb legyen!!!
Még mindig nem látni a magyarokat. Gúnyrajz a magyar seregre hiába
váró bécsi felkelőkről.
Kossuth és tábornokai megkopasztják a kétfejű sast. Gúnyrajz a tavaszi
hadjáratról.
Kossuth kalapja többet nyom a latban, mint az európai uralkodók koronái
együttvéve.
Windischgrätz felfalja a bécsi szabadsághősöket.
b) Korábbi tanulmányaid, a kronológia és a térkép segítségével azonosítsd a gúnyrajzokban ábrázolt történelmi eseményeket! Állítsd időrendbe a gúnyrajzokat a megfelelő sorszámok jelölésével!

c) Keress két olyan gúnyrajzot, amelyek az ábrázolt események alapján összetartoznak! Írj egy
öt-hat mondatos fogalmazást, amelyben:
– összefoglalod a gúnyrajzokban megjelenített történelmi eseményeket;
– kifejted, hogy amit konkrétan látunk, az hogyan, milyen eszközökkel idézi fel az eseményeket (hangulat, cselekmény, arckifejezés, ruházat, méretek, jelképek stb.);
– értelmezed a szerző véleményét az eseményről (kivel ért egyet, kit utasít el, kit és mit ábrázol
pozitív vagy negatív módon).
Mielőtt kidolgoznád a fogalmazást, készíts vázlatot! Ebben jelenjenek meg a legfontosabb gondolatok és összefüggések!
Vázlat:
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Fogalmazás:

Vázlat:
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Hadműveletek 1848–49-ben
– Megoldások a munkalap feladataihoz
1. feladat
1/a) feladat
1848. március 11. Prága
1848. március 13. Bécs
1848. március 15. Pest
1848. március 18. Milánó
1848. március 22. Velence
1848. október 6. Bécs
1/b) feladat
Példa a lehetséges megoldásokra:
Bécsben azért tört ki kétszer a forradalom, mert az első forradalom nem érte el célját/sikertelen volt.
Bécsben azért tört ki kétszer a forradalom, mert az első forradalmat leverték.
1/c) feladat
A helyes megoldás: B

2. feladat
Aláhúzás: azok az események, amelyekkel kapcsolatban a térkép nem tartalmaz leolvasható
adatot. (Megjegyzésben: ha közvetlen információ nem olvasható le, de közvetett – a következmények alapján
– igen. A közvetett információkat jóval nehezebb leolvasni a térképről. Nem hiba, ha a diákok a közvetett
információkat tartalmazó adatokat is aláhúzzák, de optimális lenne áttekinteni ezeket az eseteket: adott esetben
milyen közvetett információk szerepelhetnek a térképen.)
Időpont/időszak

Események

1848. szeptember 11.

Jellasics horvát bán csapatai átkelnek a Dráván. Batthyány Lajos miniszterelnök bejelenti a kormány lemondását.

1848. szeptember 15.

Kossuth Lajos vezetésével megalakul az Országos Honvédelmi Bizottmány.

1848. szeptember 29.

A pákozdi csatában a honvédsereg megállítja Jellasics előrenyomulását.

1848. október 3.

Móga János altábornagy megkezdi a menekülő Jellasics csapatainak üldözését.

1848. október 6.

Bécsben újabb forradalom tör ki. A császári udvar elmenekül.

1848. október 12.

Az osztrák birodalmi gyűlés katonai segítséget kér a magyar országgyűléstől.
Megjegyzés: közvetett információ: a magyar csapatok hadmozdulatai

1848. október 16.

V. Ferdinánd a császári hadsereg főparancsnokává Windischgrätz herceget nevezi ki. Utasítja a bécsi és a magyar forradalom leverésére.
Megjegyzés: közvetett információ: a következő hadművelet irányítója Windischgrätz
herceg.
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1848. október 30.

A schwechati ütközetben a honvédsereg vereséget szenved Windischgrätz
csapataitól.

1848. november 29.

Kossuth a lengyel Józef Bem tábornokot nevezi ki az erdélyi hadsereg főparancsnokává.
Megjegyzés: közvetett információ: az erdélyi hadműveleteket Bem irányítja.

1848. december 2.

V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király lemond. Utóda unokaöccse,
I. Ferenc József.

1848. december 13.

Windischgrätz csapatai átlépik a magyar határt.

1849. január 1.

Az Országos Honvédelmi Bizottmány és az országgyűlés Pestről Debrecenbe költözik.
Megjegyzés: közvetett információ: a Függetlenségi Nyilatkozatot Debrecenben fogadják el 1849. április 14-én.

1849. január-február

Görgey Artúr tábornok felvidéki hadjárata.

1849. február 26-27.

A kápolnai ütközetben a Dembinski altábornagy vezette honvédsereg vereséget szenved Windischgrätz tábornagytól, s a Tisza mögé vonul vissza.
Megjegyzés: közvetett információ: a tavaszi hadjárat a Tisza vonala mögül
indul.

1849. március 3.

A honvédsereg főparancsnoka Görgey Artúr tábornok lesz.

1849. március-június

A tavaszi hadjárat.

1849. április 14.

Az országgyűlés a debreceni Nagytemplomban kimondja a Habsburg-ház
trónfosztását és Magyarország függetlenségét. Kossuth Lajost kormányzóelnökké választják.

1849. április 24.

A császári haderő kivonul Pestről.

1849. május 4.

A honvédsereg Görgey vezetésével megkezdi Buda ostromát.
Megjegyzés: közvetett információ: Budát május 21-én foglalták el Görgey
csapatai. A térkép magyar győzelemmel végződő csatát jelöl.

1849. május 9.

I. Miklós orosz cár ünnepélyes nyilatkozatban bejelenti, hogy segítséget
nyújt I. Ferenc József császárnak a magyar szabadságharc leverésére.
Megjegyzés: közvetett információ: a rövidesen meginduló orosz támadás.

1849. május 30.

I. Ferenc József Haynau táborszernagyot nevezi ki a magyarországi császári csapatok főparancsnokává.
Megjegyzés: közvetett információ: az osztrák támadó erőket Haynau vezeti.

1849. június 5.

A kormány Pestre költözik.

1849. június 15.

Paszkievics herceg vezetésével az orosz haderő átlépi a magyar határokat.

1849. június 26.

A kormány Komáromnál jelöli meg a honvédcsapatok összevonásának helyét.

1849. június 29.

A kormány Szegedet jelöli meg a honvédsereg összevonására.

1849. augusztus 1.

A kormány és az országgyűlés Aradra költözik.

1849. augusztus 11.

Kossuth Lajos lemond. A kormányzati teljhatalmat Görgey Artúrra ruházza.

1849. augusztus 13.

Görgey tábornok a honvéd fősereggel Világosnál feltétel nélkül leteszi a
fegyvert az orosz Rüdiger tábornok előtt.

1849. augusztus 17.

Kossuth Lajos és kísérete Orsovánál elhagyja Magyarországot.
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3. feladat
3/a) feladat
Branyiszkói-hágó; 1849. február 5.
3/b) feladat
Piski; 1849. február 9.
3/c) feladat
Szolnok; 1849. március 5.
Tápióbicske; 1849. április 4.
Isaszeg; 1849. április 6.
Vác; 1849. április 10.
Nagysalló; 1849. április 19.
Komárom; 1849. április 26.
Megjegyzés: Buda (május 21.) nem egy összecsapás, hanem a sikeres ostrom vége. A térkép azonban győztes
csataként jelöli. Mivel ez félreérthető, nem hiba, ha ezt is szerepeltetik.
3/d) feladat
1849. május 4–21.
3/e) feladat
Győr, Komárom, Buda, Szeged, Temesvár, Arad (Aradvár)
3/f) feladat
Eperjes, Miskolc, Eger, Debrecen, Nagyvárad, Világos
3/g) feladat
Segesvár 1849. július 31.
Temesvár 1849. augusztus 9.
3/h) feladat
Török Birodalom

4. feladat
Események

Sorszám

Windischgrätz herceg leveri a második bécsi forradalmat.

3

Debrecenben kimondják a Habsburg-ház trónfosztását.

7

A honvédsereg győzelme Pákozdnál.

2

A kormány Pestről Debrecenbe költözik.

5

Jellasics horvát bán támadása a magyar forradalom ellen.

1
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A világosi fegyverletétel.

10

Bem tábornok vereséget szenved Segesvárnál.

9

V. Ferdinánd lemond, az utóda I. Ferenc József.

4

A honvédsereg Görgey vezetésével elfoglalja Budát.

8

A honvédsereg győzelme Isaszegnél.

9

5. feladat
5/a) feladat
Magyarázatok

A gúnyrajz sorszáma

A cár új fogsort adományoz a császár kitörött fogainak pótlására.

8

Így érte el végre célját az orosz medve jóvoltából a vérszomjas kétfejű sas.

5

Gúnyrajz a miniszterekről, akik nem látják a fejük felett lebegő Habsburgveszélyt.

3

Ferdinánd: Ez a korona túlságosan nagy az én öcsémnek… Itália és
Magyarország: Mi majd gondoskodunk arról, hogy kisebb legyen!!!

2

Még mindig nem látni a magyarokat. Gúnyrajz a magyar seregre hiába váró
bécsi felkelőkről.

4

Kossuth és tábornokai megkopasztják a kétfejű sast. Gúnyrajz a tavaszi
hadjáratról.

1

Kossuth kalapja többet nyom a latban, mint az európai uralkodók koronái
együttvéve.

6

Windischgrätz felfalja a bécsi szabadsághősöket.

7

5/b) feladat

6

3

4

7

2

1

8

5

Megjegyzés: a Kossuth kalapját ábrázoló karikatúrának két értelmezése is lehet. Egyrészt 1848 márciusához kapcsolódik. Ebben az értelemben szerepel Márkus István: „Haza és haladás” című könyvében, amely a régi Képes
Történelem-sorozatban jelent meg. Másrészt a „Negyvennyolc a kortársak szemével” című, korabeli képeket, nyomtatványokat és iratokat tartalmazó gyűjtemény (a szerzők Rózsa György és Spira György) kronológiailag a trónfosztás időszakában közli. Miután a koronák kérdése logikailag köthető a trónfosztáshoz, ezért ez a változat is jó
megoldás. Ebben az esetben a sorrend:

3

4

7

2

1

6

8

5

8

5

Megjegyzés: a tavaszi hadjárat a trónfosztásig nem zárult le, ezért az 1. és 6. felcserélhető:

3

4

7

Mind a három megoldás jónak minősül.

2

6

1

A SZABADSÁGHARC
5/c) feladat
A legvalószínűbb variációk:
4. Még mindig nem látni a magyarokat. Gúnyrajz a magyar seregre hiába váró felkelőkről.
7. Windischgrätz felfalja a bécsi szabadsághősöket.
8. A cár új fogsort adományoz a császár kitörött fogainak pótlására.
5. Így érte el végre célját az orosz medve jóvoltából a vérszomjas kétfejű sas.
2. Ferdinánd: Ez a korona túlságosan nagy az én öcsémnek…
Itália és Magyarország: Mi majd gondoskodunk arról, hogy kisebb legyen!!!
1. Kossuth és tábornokai megkopasztják a kétfejű sast. Gúnyrajz a tavaszi hadjáratról.
1. Kossuth és tábornokai megkopasztják a kétfejű sast. Gúnyrajz a tavaszi hadjáratról.
8. A cár új fogsort adományoz a császár kitörött fogainak pótlására.
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A DUALIZMUS KORA
– EGY VILÁGVÁROS
A SZÁZADFORDULÓN
VÁLTOZATOS TÍPUSÚ
INFORMÁCIÓK TARTALMI
ÖSSZEGZÉSÉRE IRÁNYULÓ
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Változatos típusú segédanyagok tartalmi összegzésére irányuló képességfejlesztés. A tankönyvszöveg átdolgozása kiselőadássá szöveges kiegészítések, képek és táblázatok beillesztésével.

Időkeret

45 perc

Ajánlott korosztály

13 éves (7. évfolyam)

Ajánlott megelőző és követő
tananyag

Ajánlott megelőző ismeretek:
A polgárosodó magyar társadalom
Ajánlott követő ismeretek:
A millennium: sikerek és válságjelek

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben

•• Tantervi megfelelések:
Magyar nyelv és irodalom, 6–7. évfolyam
Történelem, 6–7. évfolyam
•• Kereszttantervi megfelelések:
Információs és kommunikációs kultúra – a megismerési képességek fejlesztése
Tanulás – a gondolkodási képességek fejlesztése
Hon- és népismeret
Szűkebb környezetben
Az aktív és a passzív szókincs gazdagítása különböző szövegösszefüggésekben
Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése a szövegekben
Ábrák, illusztrációk értelmezése szövegösszefüggésekben

A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása:
vázlatkészítés megadott vázlatpontok segítségével
Információk megkeresése a forrásokból
Információk kiválasztása szempontok alapján
Képi források értelmezése
Logikus, koherens, lineáris szövegalkotás
A szókincs gazdagítása önálló munkával
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Módszertani ajánlás
Gyakori feladat számos tárgyból, hogy a diákoknak egy adott témával kapcsolatban kiselőadást kell
összeállítaniuk. Még a szorgalmas, jó képességű diákok esetében is típushiba, hogy a nemegyszer
bőséges anyaggyűjtés után kidolgozott változat csak fizikailag válik koherens egésszé, valójában nagy
mennyiségű, logikailag kevéssé összeillesztett, sokszor a diáknak is áttekinthetetlen adathalmaz.
A feladat célja az, hogy a diákok az általuk megismert tankönyvszöveghez kiegészítésül szövegeket,
képeket és táblázatokat illesszenek úgy, hogy mind tartalmi, mind logikai szempontból a téma kifejtéséhez kapcsolódó, jól szerkesztett produktum jöjjön létre. A gyakorlattal a tanulók olyan mintát
próbálhatnak ki, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy az elkövetkezendőkben hatékonyabb mechanizmus szerint oldjanak meg hasonló feladatokat.
A foglalkozáson a diákok pármunkában, illetve csoportokban dolgoznak. Csoportmunka esetén
az osztálylétszám függvényében legfeljebb hat, egyenként négy-hat fős heterogén csoport kialakítása
javasolt. Az tekinthető jó megoldásnak, ha a csoport valamennyi tagja részt vett a feladat kidolgozásában. A csoportok tetszésük szerint dönthetnek saját munkamegosztásukról. Például, aki nehezebben
olvas hosszabb szöveget, az foglalkozhat a képek vagy táblázatok beillesztésével. Egymás eredményeit azonban úgy kell összegezniük, hogy közös megoldás szülessen, s azt bármelyikük képes legyen
a többiek számára bemutatni.
Csoportmunka és pármunka esetén a feladat mellé a gyerekek írják fel a munkalapra párjuk,
illetve csoporttársaik nevét. Így a tanár számára nyomon követhető, hogy a párok közötti, illetve
a csoporton belüli egyeztetések mennyire bizonyultak hatékonynak.
A tanórákon mindig legyen a tanári asztalon Értelmező Szótár. A tanulók jelezzék, ha a szövegben
ismeretlen szó fordul elő. Ebben az esetben a szótár segítségével értelmezzék a jelentést, keressenek
példamondatokat. Optimális, ha a kifejezések jelentését egy-két jellegzetes példamondattal együtt
rögzítik a füzetben.

Támogatórendszer
A tanári felkészüléshez a kooperatív tanulási módszerekkel, valamint a csoportmunkával kapcsolatos
kiadványok ajánlhatóak. Az erre vonatkozó bibliográfia a kereszttanterv és a koncepció mellékletében
található.
Ajánlott ismeretterjesztő folyóiratok:
Rubicon, História
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
Magyarország története a 19. században; Szerkesztette: Gergely András. (Osiris Kiadó, Bp., 2003)
Magyar Kódex 5. Az Osztrák-Magyar Monarchia. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918.
Szerkesztette: Hargitai György (Kossuth Kiadó, Bp., 2000)
Hanák Péter: Magyarország a Monarchiában. – Tanulmányok – (Gondolat, Bp., 1975)
Jalsovszky Katalin – Tomsics Emőke: A tegnap világa –
Magyarország: városok a századfordulón írásban és képben. (Officina Nova, 1987)
Így laktunk Pannóniában. Társadalomtörténeti Olvasókönyvek. Összeállította: Lederer Pál
(T-Twins Kiadói és Tipográfiai Kft., 1992)
Tarr László: A délibábok országa. (Magyar Helikon, 1976)
Estók János: A boldog békeidők. Új Képes Történelem sorozat
(Magyar Könyvklub-OFFICINA NOVA KÖNYVEK és Helikon Kiadó, 1998)
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
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Értékelés
A foglalkozáson a fő tevékenység (a kiselőadás összeállítása) csoportmunkában zajlik. Ez indokolttá
teszi, hogy a szövegértés-szövegalkotás aspektusán túl az értékelésben jelenjenek meg a szociális
kompetenciák is. Ez tudatosíthatja a diákokban, hogy a hatékony teljesítmény jelentős mértékben az
együttműködési képességek záloga.
Az értékelés ne a konkrét ismeretekre, hanem a kompetenciákra irányuljon. Az értékelésben az
jelenjen meg, hogy a tanuló miben sikeres, illetve annak megfogalmazása, hogy milyen konkrét lépésekkel válhat még sikeresebbé. Az értékelés legyen személyközpontú, és vegye figyelembe a tanuló
önmagához, illetve képességeihez mérten tapasztalható fejlődését. A tanulók értékelése – kizárólag
pozitív előjellel: piros pont, kisötös, plusz stb. formájában – befolyásolhatja a jegyképzést, hiszen ez
az adott korosztály esetében motivációs eszközként is működhet. Pár-, illetve csoportmunka esetén a
párok, illetve csoportok közös értékelést kapjanak, amely az egyes tanulókra nézve váljék az egyéni
értékelés részévé.
Az értékelés formái:
szöveges szóbeli értékelés a foglalkozáson, bármely munkaformában;
szöveges írásbeli értékelés a kitűzött képességfejlesztési célokkal összhangban, a foglalkozás befejeztével a munkalapok értékelésére épül.

A szöveg elolvasása

Az ismeretlen szavak
lentésének meghatározása

Vázlatkészítés megadott vázlatpontok és szempontok alapján

2.

3.

4.

je-

Fogalomdefiníció (világváros)

1.

1. Szövegértés

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

Modulvázlat

Az öt vázlatpontból
csak az első kettőt
vagy hármat dolgozzák ki.

A szövegkörnyezet
azonosítása, példamondatok kitalálása

A szövegkörnyezet
azonosítása, példamondatok kitalálása

A munkaformák
megválasztásában
differenciálhatunk.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

pármunka

frontális

egyéni

egyéni vagy
pármunka

Munkaformák

kutatás és megbeszélés

megbeszélés

néma

kutatás és megbeszélés

Módszerek

Munkalap; 3. feladat

értelmező szótár

szöveg, (Munkalap;
2. feladat), értelmező
szótár

lapocskák

Eszköz
(mellékletben)

szövegértés-szövegalkotás „B”

Kulcsszavak, kulcsmondatok meghatározása

A szövegstruktúra felisme-rése
Globális megértés
A szókincs gazdagítása

A szövegstruktúra felisme-rése
Globális megértés
A szókincs gazdagítása

A szókincs gazdagítása

Kiemelt készségek,
képességek

Tanulásszervezés
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A segédanyagok áttekintése

A segédanyagok csoportosítása
résztémák szerint

A segédanyagok pontos helyének meghatározása a résztémán belül

Az alapszöveg szétvágása

A segédanyagok elhelyezése az
alapszövegben

Az előzetes változat áttekintése, ellenőrzése

A végleges változat összeállítása

Címadás

Bemutatók

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2. Szövegalkotás

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

Kulcsszavak, kulcsmondatok keresése szövegekben

Statisztikai táblázatok
értelmezése

Képi források értelmezése

Lényegkiemelés

Információk gyűjtése
adott témához

Kiemelt készségek,
képességek

csoporton belül, a
munkamegosztással összhangban,
például a segédanyagok típusa
szerint

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

csoportmunka

Munkaformák

megbeszélés, esetleg
vita

kutatás és megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

A/3-as méretű papírok vagy csomagolópapír, ragasztó,
blue teck; a munkalap mellékletei:
1–7. szöveg:
1. táblázat,
2. táblázat;
1. kép
2. kép
3. kép
4. kép
5. kép
6. kép
7. kép
8. kép

Eszköz
(mellékletben)
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A feldolgozás menete
1. Szövegértés
Tanári tevékenység

– A világváros szó jelentésének meghatározása
– Feladat: minden diáknak egy kis lapra rá kell
írnia, hogy mi jut eszébe a szóról. Rövid, egy-két
szavas megjegyzést kell írni, amelyben nem szerepelhet a „város” szóelem.
– A tanár felolvassa a Magyar értelmező kéziszótárban közölt jelentést.
– A jelentéshez kapcsolódó három szempont
alapján három oszlopra osztja a táblát.
– A tanár a közösen jóváhagyott megoldásokat
beírja a megfelelő oszlopba.
– A tanár ismerteti a feladatot (Munkalap; 2. feladat): a szöveg elolvasása.

– A tanár a táblára két oszlopba felírja a diákok
által bemondott szavakat.
– A 2/a) feladathoz talált szavak jelentését a szöveg segítségével azonosítják.
– A 2/b) feladathoz talált szavak jelentését a Magyar értelmező kéziszótár segítségével határozzák meg.
– A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap; 3.
feladat); vázlatkészítés a szövegről a megadott
vázlatpontok segítségével.
– Differenciálás: a párok az öt vázlatpontból csak
az első kettőt vagy hármat dolgozzák ki.
– Értékelés: a foglalkozás végén a tanár beszedi
és értékeli a munkalapokat.

Tanulói tevékenység

– A diákok ráírják a papírra, hogy mi jut eszükbe
a kifejezésről.

– A diákok a három szempontot átvezetik a
munkalapra.
– A diákok sorban elmondják, hogy mit írtak, és
azt, hogy szerintük melyik oszlopba tartozik.
– Ha a többiek nem értenek egyet a megoldással,
akkor hozzászólhatnak.
– A diákok elolvassák a szöveget. (Munkalap; 2.
feladat)
– Aláhúzzák azokat a szavakat, amelyeket korábban nem ismertek, de a szövegkörnyezet
alapján meg tudják magyarázni a jelentésüket.
(Munkalap; 2/a)
– Bekarikázzák azokat a szavakat, amelyek jelentését a szövegkörnyezet alapján sem tudják
megmagyarázni. (Munkalap; 2/b)
– A diákok elmondják, hogy milyen ismeretlen
szavakat találtak.
– A diákok az ismeretlen szavakat a jelentésükkel együtt átvezetik a füzetbe.

– A diákok pármunkában elkészítik a vázlatot.
(Munkalap; 3. feladat)
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

– A tanár ismerteti a feladatot (Munkalap; 4. feladat): kiselőadás összeállítása az olvasott szöveg
és a mellékletben található segédanyagok alapján.
– Csoportalkotás: lehet a diákok választása szerint is, de mivel a heterogén csoportok ajánlhatóak, célszerű a csoportalkotást a tanárnak valamilyen szinten irányítani.
– Amíg a diákok a kiselőadást állítják össze, a
tanár járkál a teremben, válaszol a diákok kérdéseire, tanácsokat ad.

– A diákok megalakítják a csoportokat.
– A diákok a munkalapon elolvassák a feladathoz kapcsolódó leírást (Munkalap; 4. feladat).

– A tanár néhányszor jelzi az időt, utalva arra,
hogy melyik munkafázist kell éppen befejezni
vagy elkezdeni.
– A tanár jelzi, hogy rövidesen be kell fejezni a
munkát.
– Kéri a diákokat, hogy az elkészült anyagokat
helyezzék el a terem falára.
– A tanár röviden szóban értékeli a diákok munkáját.

– A diákok tanulmányozzák a mellékleteket.
– A csoportok meghatározzák a belső munkamegosztást.
– A csoporttagok elvégzik a számukra meghatározott részfeladatot. Mindenki a saját anyagaival
dolgozik.
– A csoport összeül, megbeszélik hogy ki mire
jutott.
– Ha valaki nem tudta elvégezni a feladatát, közösen befejezik.
– Összeállítják a kiselőadás első változatát.
– Véleménykülönbség esetén megvitatják, illetve
döntenek a végleges összeállításról.
– Összeállítják a végleges kiselőadást.
– Közösen címet adnak a kiselőadásnak.
– Az elkészült anyagokat elhelyezik a teremben
a falra.
– A diákok körbemennek, és megnézik egymás
anyagait.
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3. A dualizmus kora – Egy világváros
a századfordulón – Munkalap
1. Gyűjtsd össze a  „világváros” kifejezés tartalmának sajátosságait!

2. Figyelmesen olvasd el az alábbi szöveget!
a) Húzd alá azokat a szavakat, amelyeket korábban nem ismertél, de a szövegkörnyezet alapján
meg tudod magyarázni a jelentésüket!
b) Karikázd be azokat a szavakat, amelyeket korábban nem ismertél, és a szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni a jelentésüket!
Budapest Pest, Buda és Óbuda egyesítéséből jött létre 1873-ban. A főváros a dualizmus
korában látványos fejlődésen ment keresztül.
A magyar kormányok tudatosan törekedtek
arra, hogy Budapest Béccsel egyenrangú nagyvárossá váljék. A főváros lett a magyarországi
vasúthálózat központja. A legfontosabb állami,
gazdasági és kulturális intézményeknek Budapest adott otthont. A modern városi urbanizáció sajátosságai először itt jelentek meg.
A 19. század második felében a városok területének és népességének növekedése igényt
teremtett a tömegközlekedés megszervezésére. Az első pesti lóvasutat egy magántársaság alapította 1866-ban. A vállalkozás olyan
sikeresnek bizonyult, hogy a vonalakat gyors
ütemben bővítették. 1887-ben a Nagykörúton
kísérleti jelleggel bevezették a villamos közlekedést. Két évvel később üzembe helyezték
az első állandó járatot. A századfordulóra a
Margitsziget kivételével a villamos lépett a lóvasút helyébe. 1896-ban, a millennium évében
kezdte meg működését a kontinens első föld
alatti villamos vasútja az Andrássy úton.
A kiegyezés után a fontosabb közutakat szilárd burkolóanyaggal látták el. A különböző
burkolatok közül a két legsikeresebb, az aszfalt
1906-ban, a „macskakő” néven ismert kiskockakő 1907-ben jelent meg.
A közúti közlekedésben a gőzgéppel folytatott kísérletek nem sok eredményt hoztak. Az
igazi változás a belső égésű motorok kifejlesztésével valósult meg. Az első gépkocsi 1895-ben

jelent meg Budapesten. Az automobil csak a leggazdagabbak számára volt megfizethető. A tehetős magánemberek mellett a posta is vásárolt
automobilokat. A taxik 1913-ban jelentek meg,
az első autóbuszjárat pedig 1915-ben indult.
A modern tömegközlekedés ellenére a városban
még sokáig közlekedtek a lófogatú bérkocsik:
az egylovas konflisok és a kétlovas fiákerek.
A lóvontatású társaskocsik, az ún. omnibuszok egészen 1929-ig forgalomban maradtak.
A lakosság növekedésével párhuzamosan
a budapesti kutak vize egyre inkább elszenynyeződött. Ezért a vízvezetékek, valamint a
csatornahálózat létrehozását közegészségügyi
megfontolások is befolyásolták. A kilencvenes
évekre Budapest vízellátását a Duna mellé telepített, parti szűrésű kutakkal felszerelt vízművekkel biztosították. A csővezetékek hossza
jelentős mértékben növekedett. A kilencvenes
években megkezdődött a fővárosi csatornahálózat kiépítése.
A gáz először a közvilágításban jelent meg
1856-ban. Budapest létrejöttekor már 50 000
gázlámpa világított esténként. A szolgáltatás
rövidesen a magánfogyasztókra is kiterjedt.
A kilencvenes években megjelentek az első
gáztűzhelyek. 1914-re a gázlámpa és a gáztűzhely használata a budapesti lakosság mindennapjaiban megszokottá vált.
Az új energia, az elektromosság első felhasználója a villamos közlekedés volt. Az
áramszolgáltatás 1893-ban indult meg. A közvilágításban 1909-től kezdték felszerelni az
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elektromos árammal működő ívlámpákat, amelyek fokozatosan átvették a gyengébb fényerejű gázlámpák szerepét.
Az első távíróvonal Pesten 1850-ben nyílt
meg. Eleinte csak hivatalos táviratokat továbbítottak, de hamarosan magánemberek is
igénybe vehették a vonalat. A távírdákban főleg Morse-gépeket alkalmaztak. Bár 1881-ben
Budapesten létrejött az első telefonközpont, a

távíróhálózat még sokáig fennmaradt. Sőt, a
nemzetközi forgalom lebonyolításában további vonalakat építettek ki. 1899-től azonban már
telefonon is továbbítottak táviratokat. Budapesti hírszolgálati különlegesség volt a Puskás
Tivadar által megszervezett telefonhírmondó.
Az előfizetőket egy központtal kötötték össze,
ahonnan híreket, kulturális műsorokat közvetítettek a számukra.

3. Készíts vázlatot a szövegről! A munkában az alábbi vázlatpontokra térj ki:
– A fejlődés háttere
– A tömegközlekedés fejlődése
– Vízvezeték és csatornahálózat
– A budapesti gáz- és áramszolgáltatás
– A hírközlés fejlődése
Törekedj a jól tagolt, áttekinthető ábrázolásra! Akkor dolgozol jól, ha
– a vázlat felépítéséből kiderül, hogy melyek a témával kapcsolatos legfontosabb információk;
– fel lehet ismerni a szöveg tartalmi összefüggéseit.
Az ok – okozati összefüggéseket nyilakkal jelöld!
Vázlat:
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4. Ebben a feladatban a tanulmányozott szöveg, valamint további segédanyagok alapján Budapestről
szóló kiselőadást kell összeállítanod.
A mellékletben megtalálod az alapszöveget, továbbá számos, a témához kapcsolódó képet,
táblázatot és szövegrészletet.
Ajánlott munkamódszer:
– Tekintsd át a különböző segédanyagokat!
– Vágd ki egyenként a mellékelt képeket, táblázatokat, szövegrészleteket!
– Határozd meg, hogy adott segédanyag melyik résztémához kapcsolódik a szövegben! Ennek
alapján csoportosítsd a kivágott segédanyagokat! Ha félsz, hogy munka közben összekevered
őket, akkor a hátlapjukra jegyezd fel ceruzával, hogy hova kapcsolódnak!
– Próbáld meg az összes segédanyagot elhelyezni a szövegben!
– Állapítsd meg, hogy adott segédanyag pontosan hova illeszthető a résztémán belül! Ennek
alapján határozd meg az azonos résztémához tartozó segédanyagok sorrendjét! A sorszámot
szintén feljegyezheted ceruzával a hátlapjukra. Az alapszövegben egyértelműen jelöld be valamennyi segédanyag kapcsolódási helyét! Az alapszöveg margójára a segédanyagok melletti
sorszámok alapján jegyezd fel, hogy melyik szövegrészletről, képről, illetve táblázatról van
szó!
– Vágd szét az alapszöveget azokon a helyeken, ahova egy-egy segédanyag beilleszthető! Ügyelj
arra, hogy a szétvágással ne sértsd meg a mondathatárokat!
– A szövegdarabokat és a segédanyagokat helyezd el úgy egy tiszta papírra, hogy új, illusztrációkkal és szövegrészletekkel kiegészített, logikusan felépített kiselőadás jöjjön létre!
– Az anyagok áttanulmányozásával ellenőrizd, hogy a tartalom szempontjából logikus-e a kiselőadás szerkesztése!
– Ha úgy döntöttél, hogy a kiselőadás érthető, akkor a szövegdarabokat és a segédanyagokat
a megfelelő sorrendben ragaszd fel egymás után papírokra!
– Találj ki egy érdekes címet a kiselőadásnak, s ezt írd rá az első lap tetejére!
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Melléklet
Alapszöveg
Budapest Pest, Buda és Óbuda egyesítéséből jött létre 1873-ban. A főváros a dualizmus korában látványos fejlődésen ment keresztül. A magyar kormányok tudatosan törekedtek arra, hogy Budapest
Béccsel egyenrangú nagyvárossá váljék. A főváros lett a magyarországi vasúthálózat központja. A legfontosabb állami, gazdasági és kulturális intézményeknek Budapest adott otthont. A modern városi
urbanizáció sajátosságai először itt jelentek meg.
A 19. század második felében a városok területének és népességének növekedése igényt teremtett a tömegközlekedés megszervezésére. Az első pesti lóvasutat egy magántársaság alapította
1866-ban. A vállalkozás olyan sikeresnek bizonyult, hogy a vonalakat gyors ütemben bővítették.
1887-ben a Nagykörúton kísérleti jelleggel bevezették a villamos közlekedést. Két évvel később
üzembe helyezték az első állandó járatot. A századfordulóra a Margitsziget kivételével a villamos
lépett a lóvasút helyébe. 1896-ban, a millennium évében kezdte meg működését a kontinens első
föld alatti villamos vasútja az Andrássy úton.
A kiegyezés után a fontosabb közutakat szilárd burkolóanyaggal látták el. A különböző burkolatok közül a két legsikeresebb, az aszfalt 1906-ban, a „macskakő” néven ismert kiskockakő 1907ben jelent meg.
A közúti közlekedésben a gőzgéppel folytatott kísérletek nem sok eredményt hoztak. Az igazi
változás a belső égésű motorok kifejlesztésével valósult meg. Az első gépkocsi 1895-ben jelent
meg Budapesten. Az automobil csak a leggazdagabbak számára volt megfizethető. A tehetős magánemberek mellett a posta is vásárolt automobilokat. A taxik 1913-ban jelentek meg, az első
autóbuszjárat pedig 1915-ben indult. A modern tömegközlekedés ellenére a városban még sokáig
közlekedtek a lófogatú bérkocsik: az egylovas konflisok és a kétlovas fiákerek. A lóvontatású társaskocsik, az ún. omnibuszok egészen 1929-ig forgalomban maradtak.
A lakosság növekedésével párhuzamosan a budapesti kutak vize egyre inkább elszennyeződött. Ezért a vízvezetékek, valamint a csatornahálózat létrehozását közegészségügyi megfontolások is befolyásolták. A kilencvenes évekre Budapest vízellátását a Duna mellé telepített, parti
szűrésű kutakkal felszerelt vízművekkel biztosították. A csővezetékek hossza jelentős mértékben növekedett. A kilencvenes években megkezdődött a fővárosi csatornahálózat kiépítése.
A gáz először a közvilágításban jelent meg 1856-ban. Budapest létrejöttekor már 50 000 gázlámpa világított esténként. A szolgáltatás rövidesen a magánfogyasztókra is kiterjedt. A kilencvenes években megjelentek az első gáztűzhelyek. 1914-re a gázlámpa és a gáztűzhely használata
a budapesti lakosság mindennapjaiban megszokottá vált.
Az új energia, az elektromosság első felhasználója a villamos közlekedés volt. Az áramszolgáltatás 1893-ban indult meg. A közvilágításban 1909-től kezdték felszerelni az elektromos árammal
működő ívlámpákat, amelyek fokozatosan átvették a gyengébb fényerejű gázlámpák szerepét.
Az első távíróvonal Pesten 1850-ben nyílt meg. Eleinte csak hivatalos táviratokat továbbítottak,
de hamarosan magánemberek is igénybe vehették a vonalat. A távírdákban főleg Morse-gépeket
alkalmaztak. Bár 1881-ben Budapesten létrejött az első telefonközpont, a távíróhálózat még sokáig fennmaradt. Sőt, a nemzetközi forgalom lebonyolításában további vonalakat építettek ki. 1899től azonban már telefonon is továbbítottak táviratokat. Budapesti hírszolgálati különlegesség volt
a Puskás Tivadar által megszervezett telefonhírmondó. Az előfizetőket egy központtal kötötték
össze, ahonnan híreket, kulturális műsorokat közvetítettek a számukra.
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1. szöveg
Az Andrássy úton a hatóságok a városkép miatt nem engedélyeztek felszíni villamos vonalat. Féltek
azonban attól, hogy a millenniumi kiállítás forgalmát az omnibuszok képtelenek lesznek lebonyolítani. A megoldást a földalatti jelentette. A terveket a Városi Villamosvasút Rt. mögött álló Siemens és
Halske cég dolgozta ki. Az óriási költségek miatt a megvalósításba a budapesti villamosokat üzemeltető másik társaságot is bevonták. A városvezetés csak ahhoz ragaszkodott, hogy a létesítmény a millenniumi rendezvényekre készüljön el. Az építkezés 1894 augusztusában kezdődött. Nem egészen két
év alatt, a millenniumi ünnepségsorozat megnyitására befejeződött.

2. szöveg
A nagyvárosi lakosság növekedése megkívánta a budapesti élelmiszerellátás korszerűsítését. A kiegyezés utáni sajtó egyre többet cikkezett az elavult, zajos és piszkos utcai piacok felszámolásának
szükségességéről. Ezért a városvezetés vásárcsarnokok építését határozta el. A Vámház körúti központi vásárcsarnokot és a négy kerületi (a Rákóczi téri, Klauzál téri, Hunyadi téri és Hold utcai) csarnokot
1897-ben adták át. A pesti belső kerületekben megszűntek a korábbi köztéri piacok. A házaló kereskedelmet betiltották.
A vásárcsarnokok működését szigorú közegészségügyi előírásokkal szabályozták. Például
cukorféleségeket és lekvárt csak üvegszekrényben vagy üvegbúra alatt, dinnyét és egyéb gyümölcsöt szeletelés nélkül lehetett kirakni. A savanyúságokat e célra használt fakanállal, favillával lehetett kiszedni a hordóból. Tejet és tejterméket tiszta ruhával lefedve kínálhattak. Csomagolásra csakis tiszta, használatlan papírt engedélyeztek. Kutyát, macskát még pórázon sem
lehetett a vásárcsarnok területére vinni. A csarnokok működését fővárosi bizottság felügyelte.

3. szöveg
A dualizmus évtizedeiben látványos fejlődésnek indult az elektromosság. Az áram felhasználása forradalmasította a technikát, megváltoztatta a városi világítást és közlekedést. A villanyvilágítást 1878ban az elektrotechnikai részleggel bővített Ganz-gyár próbálta ki először. A városligeti korcsolyapályát villanylámpákkal szerelték fel. Hasonló világítást alkalmaztak az 1885-ös országos kiállítás
pavilonjaiban. A kiállítás egyik szenzációja volt a Zipernovszky Károly, Déry Miksa és Bláthy Ottó
által kifejlesztett áramelosztó rendszer, a transzformátor.
Az áramszolgáltatás 1893-ban magánvállalkozásként indult meg. Az áramszolgáltatásban részesülő háztartásokban megjelent a villannyal működő vasaló, vízforraló, kávéfőző, tűzhely és
fűtőtest. A közvilágításban a villanylámpák csak a századforduló után kezdték felváltani a korábbi gázlámpákat.
A villanyvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódott egy másik budapesti gyár, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. (a mai Tungsram Rt. elődje) találmánya, az 1905-ben piacra bocsátott
volframszálas izzólámpa. A korábban használt szénszálas izzólámpák jól világítottak, de jóval
nagyobb energiát használtak. Az Egyesült Izzó által gyártott termékek hatásfoka négyszer jobb
volt, mint a korábbi gyártmányoké.
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4. szöveg
Budapesten a nagykörúti kísérleti villamosvasút sikere után 1889-ben nyílt meg az első, véglegesnek
szánt vonal. A századfordulóra a Margitsziget kivételével a fővárosban megszűnt a lóvasút. Budapesten a villamosokat két társaság üzemeltette, a Városi Villamosvasút Rt. és a Közúti Vaspálya Társaság.
A társaságok eltérő színű, sárga, illetve barna kocsikat üzemeltettek. A villamos a kalauz jelzésére indult. A kocsikat télen nem fűtötték, belső világításuk pedig minimális volt. Ahogy a forgalom növekedett, a belvárosi főutak a macskaköveken csattogó bérkocsik, a tülkölő automobilok és a villamosok
csengetése miatt egyre zajosabbá váltak. A közlekedésben a lóvontatású járművek előnyt élveztek.
Ha egy ló megriadt vagy megbokrosodott, akkor a villamos vezetőjének abba kellett hagynia a csengetést, és meg kellett kísérelnie megállítani a járművet.

5. szöveg
A telefonhírmondó feltalálója és népszerűsítője Puskás Tivadar volt. Találmányával a lehető leggyorsabb hírszolgáltatást igyekezett megvalósítani. A telefonhírmondó negyven újságírót foglalkoztatott,
akik tizenkét hírsorozatot készítettek naponta. A telefonhírmondó reggel fél kilenctől este nyolcig
óránként frissített összeállítással jelentkezett. Tizenkét bemondót alkalmaztak, akik párosával, egymást váltva olvasták be a híreket. Időnként zenei műsorokat is közvetítettek. Maga a készülék egy
fejhallgatóból állt. A közvetítés kezdetére a hallgatókat erőteljes, több méterre hangzó búgás figyelmeztette.

6. szöveg
A Nyugati pályaudvar az első magyarországi vasút pesti végállomására épült. Az eredeti épület keresztezte a mai Nagykörút vonalát. Ezért az 1872-ben meginduló városrendezéssel összhangban elrendelték a lebontását. Az új pályaudvart a régi csarnok fölé építették úgy, hogy közben a forgalom
zavartalanul működött. Az építkezés kivitelezői elsősorban francia cégek voltak. A fővállalkozó a párizsi Eiffel-iroda volt. A szerkezeti elemek gyártásában a budapesti Ganz gépgyár is közreműködött.
Az építkezés 1877-ben fejeződött be. A forgalmi igényeket a pályaudvar hamarosan kinőtte. Ezért
1884-ben a főépületet külső vágányokkal egészítették ki.

7. szöveg
1880-ban Puskás Ferenc, Puskás Tivadar öccse, az Európai Edison Telefontársaság képviselője engedélyt
kapott, hogy Budapesten és Újpesten távbeszélő hálózatot létesítsen. Az első budapesti telefonközpont 50 előfizetővel 1881-ben kezdte meg működését. A telefonhálózatot 1887-ben államosították.
Fenntartója a Magyar Királyi Posta lett. 1889 végén megvalósult a Bécs – Budapest telefonösszeköttetés, de csak a főpostáról és a tőzsdéről lehetett Bécsbe telefonálni. Tárcsázás még nem létezett. Némi
kurblizás után bejelentkezett a központ. A hívott nevének bemondása után a kapcsolást a telefonközpontban dolgozó „kisasszonyok” intézték. Bár 1901-ben bevezették a telefonszámokat, a kézi kapcsolás
a húszas évekig fennmaradt.
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1. táblázat
A főváros lakosságának növekedése a dualizmus korában
Pest, Buda és Óbuda

1869

271 000

Budapest

1880

361 000

Budapest

1890

506 000

Budapest

1900

732 000

Budapest

1910

880 000

2. táblázat
Budapesti hidak a dualizmus korában
A híd neve

Az átadás éve

Lánchíd

1849

Margit híd

1873

Összekötő vasúti híd

1877

Újpesti összekötő vasúti híd

1896

Ferenc József híd

1896

Erzsébet híd

1903
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1. kép: telefonkészülék

2. kép: autóbuszjárat az Andrássy úton 1915-ben

3. kép: a Nyugati pályaudvar 1900 körül

4. kép: a telefonhírmondó; plakát
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5. kép: Peugeot-.modell a kilencvenes évekből

6. kép: földalatti állomás az Andrássy úton

4. kép: a Teréz telefonközpont a Nagymező utcában

7. kép: elektromos ívlámpa a Köröndön
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Egy világváros a századfordulón –
Megoldások a munkalap feladataihoz
1. feladat

fontos/jelentős gazdasági központ
fontos/jelentős kulturális központ
jelentős (milliós) népesség

2. feladat
2/a) feladat
Lehetséges elemek: automobil, konflis, fiáker, omnibusz, közegészségügy, ívlámpa, távíróvonal,
távírda, távíróhálózat, telefonhírmondó
2/b) feladat
Lehetséges elemek: urbanizáció, millennium

3. feladat
Vázlatírás

4. feladat
Kiselőadás összeállítása

Az első világháború
– térkép és emlékezet
egy régebbi és a mai
nyelvállapot
összevetésére irányuló
képességfejlesztés
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Egy régebbi és a mai nyelvállapot összevetésére irányuló képességfejlesztés. Az aktív és a passzív szókincs bővítése különböző típusú
információhordozók – térkép, szöveg, kép – segítségével. Az értelmező olvasás képességének megerősítése. A szövegben ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetésének és megértésének gyakoroltatása.

Időkeret

45 perc

Ajánlott korosztály

13 éves (7. évfolyam)

Ajánlott megelőző és követő
tananyag

Ajánlott megelőző ismeretek:
A háború okai, céljai és jellege
Ajánlott követő ismeretek:
Forradalom Oroszországban

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben

•• Tantervi megfelelések:
Magyar nyelv és irodalom, 6–7. évfolyam
Történelem, 6–7. évfolyam
•• Kereszttantervi megfelelések:
Információs és kommunikációs kultúra – a megismerési képességek fejlesztése
Tanulás – a gondolkodási képességek fejlesztése
Hon- és népismeret
Szűkebb környezetben
A szövegben kifejtett információk visszakeresése
Az aktív és a passzív szókincs gazdagítása különböző szövegösszefüggésekben
Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban, írásbeli szövegekben

A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása;
az előzetes tudás és tapasztalatok alkalmazásának gyakorlása
A szókincs gazdagítása önálló munkával
Lényegkiemelés a szövegből aláhúzással
Nehezen értelmezhető forrásszöveggel kapcsolatos kérdések megválaszolása
Azonos tárgyú, de különböző műfajú szövegek értelmezése
Régi nyelvállapotban írt forrás adaptációja
Hiányos párbeszéd kiegészítése a szövegösszefüggések, kohéziós
eszközök felismerése alapján
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Módszertani ajánlás
A diákok többségének problémát okoz a régebbi nyelvállapot szerint íródott szövegek olvasása, értelmezése. A gyakorlat célja az, hogy a diákok értelmező olvasási képességei fejlődjenek.
A fejlesztési célok megvalósításához mindenkinek személyesen kell munkálkodnia a szöveggel.
A differenciálás úgy valósul meg, hogy a feldolgozáshoz három, különböző nehézségű feladat kapcsolódik. Bár a tanár a feladatok bemutatásával instruálhatja a választást, fontos, hogy a döntést a diákok hozzák meg, hiszen ez hatékonyabban motiválja őket a feladat igényes elvégzésére. Ha egy diák
számára a kiválasztott feladat túl nehéznek bizonyul, akkor legyen lehetősége módosítani választását,
s a megoldást fejezhesse be otthon.
A térkép feldolgozására épülő tematikus, illetve szókincsbővítő feladatot a tanulók pármunkában
végezzék. Kedvező, ha heterogén párok dolgoznak együtt, ahol a jobb képességűek segíthetik a gyengébbeket. Célszerű az osztály ülésrendjét ennek megfelelően kialakítani. Pármunka esetén a feladat
mellé jegyezzék fel párjuk nevét is! Így a tanár számára nyomon követhető, hogy az együttműködés
mennyiben bizonyult hatékonynak. Pármunka esetén az tekinthető jó megoldásnak, ha közös produktum született, s mindkét munkalapra ezt vezették át.
A foglalkozáson legyen a tanári asztalon Magyar értelmező kéziszótár. A tanulók jelezzék, ha a
szövegben ismeretlen szó fordul elő. Ebben az esetben a szótár segítségével értelmezzék a jelentést,
keressenek példamondatokat! Optimális, ha a kifejezések jelentését egy-két jellegzetes példamondattal együtt rögzítik a füzetben.
A térképes feladatok a Történelmi atlasz a 12–16 éves tanulók számára (Cartographia Kft., Bp.) alapján
készültek.

Támogatórendszer
A tanári felkészüléshez a kooperatív tanulási módszerekkel, valamint a csoportmunkával kapcsolatos
kiadványok ajánlhatóak. Az erre vonatkozó bibliográfia a kereszttanterv és a koncepció mellékletében
található.
Ajánlott ismeretterjesztő folyóiratok:
Rubicon, História
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
Martin Roberts: Európa története 1789-1914; Az ipari forradalom és a liberalizmus kora (Akadémiai
Kiadó, Bp. 1992)
John M. Roberts: Képes Világtörténelem VIII. kötet Az európai birodalmak (Magyar Könyvklub,
2000)
A világháborúk krónikája (J.A.Z.Z. Kiadó, 1994)
A háborúk világtörténete; Katonai újítások, amelyek megváltoztatták a történelem menetét  
(Corvina Kiadó, 1992)
Magyarország története a 19. században. Szerkesztette: Gergely András (Osiris Kiadó; Bp., 2003)
Magyar Kódex 5. Az Osztrák-Magyar Monarchia. Magyarország Művelődéstörténete 1867–1918
Szerkesztette: Hargitai György (Kossuth Kiadó, Bp., 2000)
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele.
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Értékelés
A pármunka indokolttá teszi, hogy a szövegértés-szövegalkotás aspektusán túl az értékelésben jelenjenek meg a szociális kompetenciák is. Ez tudatosíthatja a diákokban, hogy a hatékony teljesítmény
jelentős mértékben az együttműködési képességek záloga.
Az értékelés ne a konkrét ismeretekre, hanem a kompetenciákra irányuljon. Az értékelésben az
jelenjen meg, hogy a tanuló miben sikeres, illetve annak megfogalmazása, hogy milyen konkrét lépésekkel válhat még sikeresebbé. Az értékelés legyen személyközpontú, és vegye figyelembe a tanuló
önmagához, illetve képességeihez mérten tapasztalható fejlődését. A tanulók értékelése – kizárólag
pozitív előjellel: piros pont, kisötös, plusz stb. formájában – befolyásolhatja a jegyképzést, hiszen ez az
adott korosztály esetében motivációs eszközként is működhet. Pármunka esetén a párok közös értékelést kapjanak, amely az egyes tanulókra nézve váljék az egyéni értékelés részévé.
Az értékelés formái:
szöveges szóbeli értékelés: a foglalkozáson, bármely munkaformában;
szöveges írásbeli értékelés: a kitűzött képességfejlesztési célokkal összhangban a foglalkozások
befejeztével a munkalapok értékelésére épül.

Szókincsbővítés

2.

A szókincs gazdagítása
önálló munkával

A teljes szöveg olvasása

Az ismeretlen szavak jelentésének áttekintése

2.

A szókincs gazdagítása

Globális megértés
A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

Idő szerint

A párok mindkét
feladatot megoldják

A párok csak a 2. feladatot oldják meg.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy
frontális

egyéni

pármunka

pármunka

Munkaformák

beszámoló vagy
megbeszélés

néma

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Magyar értelmező
kéziszótár
Munkalap; 3. feladat

(3. szöveg),
munkalap, 3. feladat

Munkalap; 1–2. feladat

Történelmi atlasz 33.
oldal

Eszköz
(mellékletben)
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1.

Kiemelt készségek,
képességek

Az előzetes tudás és tapasztalatok alkalmazásának gyakorlása
Adatgyűjtés meghatározott szempontok szerint

2. A szöveg elolvasása, megértése

A témával kapcsolatos alapinformációk felidézése a térkép
segítségével

1.

1. Az előzetes tudás összegzése

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

Modulvázlat
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A szöveggel kapcsolatos kérdések megválaszolása

Régi nyelvállapotban írt forrás
adaptációja

Hiányos párbeszéd kiegészí
tése

2.

3.

2. Szövegalkotás

A lényeges információk aláhúzása

1.

3.

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

A szövegösszefüggések
és kohéziós eszközök felismerése

Nyelvtani, helyesírási,
nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása

Információkeresés
A közvetlen és közvetett
információk felismerése
Képi források és szöveg
összevetése

Lényegkiemelés
A kulcselemek meghatározása

Kiemelt készségek,
képességek

feladattípusok szerint

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni

egyéni vagy
pármunka

Munkaformák

kutatás

néma vagy megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap;
3/C

Munkalap;
3/B

Munkalap; 3/A, 1.
kép, 2. kép, 3. kép,
4. kép

Munkalap; 3. feladat

Eszköz
(mellékletben)
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A feldolgozás menete
1. Az előzetes tudás összegzése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

– A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap; 1. feladat)

– A diákok pármunkában a Történelmi atlasz
segítségével megoldják a feladatot. (Munkalap;
1. feladat)
– A diákok pármunkában a Történelmi atlasz segítségével megoldják a feladatot. (Munkalap; 2.
a-b-c-d-e-f-g ellenőrzés)
– A diákok pótolják, kiegészítik, illetve javítják
megoldásaikat.
– A diákok pármunkában megoldják a 2/h feladatot.
– Néhány önkéntesen vállalkozó diák felolvassa
a pármunkában írt megoldást.

– A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap; 2. ab-c-d-e-f-g ellenőrzés)
– Miután az összes feladatot ellenőrizték, a 2/g
feladatot a tanár kiegészíti: felolvassa az értelmező szótár meghatározását.
– A tanár ismerteti a feladatot (Munkalap; 2/h
ellenőrzés)
– Néhány megoldást közösen meghallgatnak.

2. A szöveg elolvasása, megértése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

– A tanár ismerteti a feladatot. (munkalap, 3. feladat)

– A diákok elolvassák a szöveget az ismeretlen
szavakra vonatkozó kiegészítésekkel együtt.
(Munkalap; 3. feladat)
– A diákok aláhúzzák az általuk legfontosabbnak tartott információkat a szövegben.
– Közös ellenőrzés keretében áttekintik a szöveg
legfontosabb információit.

– A tanár járkál a teremben, ahol szükséges, tanácsokat ad a lényeges információk kiválasztásához.
– Közös ellenőrzés keretében áttekintik a szöveg
legfontosabb információit.
3. Szövegalkotás
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

– A tanár ismerteti a feladatokat. Néhány megjegyzéssel utal a feladatok nehézségi fokára.
(Munkalap; 3/A, 3/B, 3/C feladatok)
– Kéri a diákokat, hogy válasszanak a feladatok
közül.
– A tanár járkál a teremben. Válaszol a diákok
kérdéseire, illetve néhány tanáccsal segít, ha valamelyikük elakad a feladat megoldása közben.
– Értékelés: a foglalkozás végén a tanár összeszedi a munkalapokat, s egy néhány soros szöveges írásbeli értékelésben véleményezi a diákok
munkáját.

– A diákok választanak a feladatok közül (Munkalap; 3/A vagy 3/B vagy 3/C feladatok).

– A diákok elkészítik a feladat megoldását.
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4. Az első világháború
– Térkép és emlékezet – Munkalap
1. Az alábbi táblázatban a jelentősebb hadviselő országok háborúba lépésével kapcsolatos információk szerepelnek. A Történelmi atlasz 33. oldalán található térkép segítségével egészítsd ki az
üresen hagyott mezőket! Ügyelj az időrendre és arra, hogy a két szövetségi rendszer résztvevői
külön oszlopban szerepelnek!
A háborúba lépés időpontja

Antanthatalmak

1914. július 28.

Szerbia

1914. augusztus 1.

Központi hatalmak
Németország

Franciaország
1914. augusztus 4.

–
–

–
1915. május 23.

Törökország
–

–
1916. augusztus 27.

Bulgária
–

Amerikai Egyesült Államok

–

2. A térkép és a táblázat segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Melyik évben nyílt meg a nyugati front?
b) Melyik évben nyílt meg a keleti front?
c) Melyik évben nyílt meg az olasz front?
d) Foglald össze, milyen információk alapján tudtad eldönteni, hogy az egyes frontokon mikor
kezdődtek a hadműveletek!

e) A térkép alapján sorolj fel három semleges országot!
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f) Értelmezd az országokat jelölő térképjeleket! Mi a különbség a semleges országok és a nem
semleges országok között? Egy mondatban fogalmazd meg a különbséget!

g) Képzeld el, hogy a Magyar Értelmező Kéziszótárba neked kell megírnod a „semleges” kifejezés
magyarázatát! Hogyan fogalmaznád meg a kifejezés általános jelentését? (Olyan jelentést, amely
nemcsak az első világháborúra érvényes.)

h) Az alábbi mondatok a „semleges” kifejezés mindennapi használatával kapcsolatosak. Egészítsd ki
a két mondatot úgy, hogy logikus, értelmes közléssé váljanak!
Sohasem maradok semleges, ha az osztálytársaim vitatkoznak, mert

Mindig semleges maradok, ha az osztálytársaim vitatkoznak, mert

3. Az alábbiakban egy első világháborúban harcolt katona naplójából közlünk részleteket. A szöveg az eredeti változatban szerepel.
– Először figyelmesen olvasd végig, és próbáld megérteni a tartalmát!
– Ha ez sikerült, akkor olvasd el újra és húzd alá azokat az információkat, amelyeket a legfontosabbnak tartasz!
Segédanyag – gránát: tüzérségi robbanó lövedék; tífusz: két változata ismeretes: 1. hastífusz: hasmenéssel járó súlyos fertőző betegség; 2. kiütéses tífusz: tetű által terjesztett, kiütéssel, magas lázzal járó
súlyos fertőző betegség
„...Aki nem látott harcz terett igazán el sem hiszi hogy millen egy ronda utállatos fészek az a harcztér Többek közül csak olasz frontrul mondok el egy kiss tájékozást […] 14 hetes harcztér volt akkor már
a Doberdo amikor engem is oda vittek […] 1915 augusztus 14 én értünk az utolso álomásra Doberdo
közelébe ahol szép csendesen le raktak bennünket és könyes szemekkel néztünk a vonat után amel
még füttyenteni sem mert csak szép csendesen el indult visza felé […] azt montták a tisztek hogy majd
csak be alkonyottakor induljunk utnak nehogy még valami olasz repülő észre vegyen bennünket […]
Tehátt a fel váltások ezek mindég éjjel történtek […] mink is éppen a 17 dik honvéd zászlo aljat vál-
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tottuk fel mert már 3 hét otta bent voltak a lövész árokban Három hétig éppen elég ez egy katonának
abban a piszkos sáros lövész árokban ekkor már van elég tetüjje amitt meg sem bir öldösni azalatt a
pár napp alatt amig kicsit kiviszik hátrább pár napi pihenőre […]
[…] hála isten mondottunk meg értünk az első reggelt Doberdoban Ahogy a nap melegített azonnal jobban érzett a büdösség átnéztem az olaszok felé a front között a hulla a hullát érte […] nem
meszsze hozzám fekütt egy rakás lo dögülvel és darabokra szagatta a gránát ökett […] 5 holnapot
töltöttem Doberdoban és 1916 január 8 dikán tifusszal ugyan de hálátt attam az Istennek hogy el jöhettem Doberdorul…”
A) A szöveg alapján egész mondatokban válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Melyik fronton harcolt a naplórészlet írója?

b) Véleményed szerint a szerző szolgált már másutt a világháborúban, vagy most vonult be először? Válaszodat próbáld megindokolni!

c) Mikor kezdődtek meg az összecsapások Doberdónál?

d) Hogyan szállították a katonákat a front közelébe?

e) Tisztként vagy közlegényként szolgált a szerző?

f) Miért tartotta a szerző elviselhetetlennek a lövészárkot?
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g) Mennyire voltak messze egymástól az ellenséges csapatok?

h) Mennyi időt töltött a szerző az olasz fronton?

i) Miért kellett hazajönnie?

j) Mi lehet az oka, hogy a szöveg rengeteg nyelvtani hibát tartalmaz? Próbálj erre egy ésszerű
magyarázatot keresni!

k) Az alábbiakban négy képet láthatsz. Mindegyik az első világháborúban használt fegyverekhez,
valamint a hadviselés sajátosságaihoz kötődik. Válaszd ki, és karikázd be azoknak a képeknek
a sorszámát, amelyek a naplórészlethez is kapcsolódnak!

2. kép

1. kép
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4. kép

B) A szerző a mai olvasó számára nehézkesen, furcsán fogalmaz. Bár a szöveg tartalma nem bonyolult,
mégsem könnyű megérteni. Dolgozd át úgy, hogy egy mai olvasó számára is egyszerű, közérthető
leírás váljék belőle! Ha valamelyik kifejezés nem világos, akkor próbáld meg kitalálni a szövegkörnyezet segítségével! Bátran alakítsd át a nehézkes mondatokat, módosítsd a mai nyelvhasználattól
eltérő szavakat és kifejezéseket! Ügyelj azonban arra, hogy a szöveg tartalma ne változzék meg!
Törekedj arra, hogy az átdolgozott változatban szerepeljenek írásjelek, és ne maradjon helyesírási
hiba!
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C) Az alábbiakban egy képzeletbeli interjú részletét olvashatod, amely a kórházban készült a naplóíróval.
a) A naplórészlet alapján egészítsd ki az interjút a hiányzó kérdésekkel, illetve válaszokkal! A tájékozódás megkönnyítésére a kérdéseket „K”, a válaszokat „V” betűvel jelöltük.
K: Melyik fronton és hol harcolt?
V:
K:
V: Nem, csak három hónappal később, augusztusban.
K:
V: Egyáltalán nem igaz. Ha nem lennének repülőik, sokkal könnyebben mozoghattunk volna.
K:
V: Sajnos, egyáltalán nem. Már a megérkezéskor azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan elestek,
     és a lovaink közül is sok elpusztult.
K:
V: A halottakat nagyon nehéz eltemetni, mert az olaszok minden mozgásra tüzelnek.
K: Mennyi ideig harcolt a fronton?
V:
K:
V: Hát az ellátás még csak-csak, de a lövészárokban igen nehéz az élet.
K:
V: Ez igaz, de az a néhány nap nem elegendő ahhoz, hogy rendbe hozzuk magunkat. A tetvek     től például lehetetlen megszabadulni.
K: Érte valamilyen sebesülés az összecsapásokban?
V:
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K:
V: Tífuszjárvány tört ki közöttünk, és én is megkaptam.
b) Mi az, ami fontos lehet egy interjúban, de a naplórészletben nem szerepel róla információ?
Te mit kérdeznél még meg, ha Te készítenéd az interjút? Írj legalább két ilyen kérdést!
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Térkép és emlékezet – Megoldások
a munkalap feladataihoz
1. feladat
A háborúba lépés időpontja

Antanthatalmak

Központi hatalmak

1914. július 28.

Szerbia

Osztrák-Magyar Monarchia

1914. augusztus 1.

Oroszország (a térképen: Orosz
Birodalom)

Németország

1914. augusztus 3.

Franciaország

–

1914. augusztus 4.

Nagy-Britannia és/vagy
Belgium

–

1914. október 29.

–

Törökország

1915. május 23.

Olaszország

–

1915. október 14.

–

Bulgária

1916. augusztus 27.

Románia

–

1917. április 6.

Amerikai Egyesült Államok

–

2. feladat
2/a feladat
1914
2/b feladat
1914
2/c feladat
1915
2/d feladat
A háborúba lépések időpontja és/vagy a frontvonalakon jelölt évszámok alapján.
2/e feladat
Norvégia, Svédország, Dánia, Hollandia, Svájc, Albánia, Spanyolország
A felsoroltak közül hármat kell megjelölni.
2/f feladat
Lehetséges válasz:
A semleges országok nem csatlakoztak egyik szövetségi rendszerhez sem, és nem vettek részt
a világháborúban.
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Minden tartalmilag hasonló válasz elfogadható.
2/g feladat
Magyar Értelmező Szótár:
Semleges (melléknév)
1. Ellenfelek közül egyiknek a pártján sem álló. Hadviselő felek hatalmi csoportosulások egyikéhez sem tartozó.
2. Ellentétes dolgok, jelenségek egyikéhez sem tartozó, közömbös jellegű, állapotú, magatartású.
A jelentés mindennapokra értelmezhető változatával – adott helyzetben passzív, közömbös magatartású –
valószínűleg ki kell egészíteni a diákok megoldásait, mert feltételezhető, hogy sokan a háborús konfliktusra
vonatkoztatva értelmezik.
Jó megoldás, ha a diák legalább a szó egyik jelentésének megfelelően definiálta a kifejezést.
2/h feladat
Mondatok kiegészítése
Minden logikusan megfogalmazott, valódi indoklást tartalmazó mondat jó megoldás.

3. feladat
3/A feladat
a) A naplórészlet írója az olasz fronton harcolt.
b) Lehetséges, hogy a szerző már harcolt. Egyrészt a naplóból úgy tűnik, hogy már megérkezéskor
tudta, hogy milyenek a körülmények a lövészárokban. Másrészt úgy emlegeti az olasz frontot,
mint az egyiket, amelyikről mesélhetne.
Megjegyzés: a szöveg alapján a válasz nehezen dönthető el. Ha a diák jól megindokolja, akkor az ellentétes
értelmű válasz is elfogadható.
c) A napló írója szerint több, mint három hónappal 1915. augusztus 14-e előtt. Ebben tévedett, mert
Olaszország háborúba lépése előtt (1915. május 23.) nem kezdődött meg.
A szöveg alapján nem tekinthető hibásnak, ha a diák visszaszámolja a szövegben említett tizennégy hetet.
Másrészt forráskritikai gyakorlatként ajánlott a szöveget a térképpel összevetni.
d) A katonákat vonattal szállították a front közelébe.
e) A szerző közlegényként szolgált, mert nem használ többes szám első személyt, amikor a tiszteket említi a szövegben.
f) A szerző a piszok, sár (a tisztálkodási lehetőségek hiánya) és a tetvek miatt tartotta elviselhetetlennek a lövészárkot.
g) A leírás alapján az ellenséges csapatok meglehetősén közel:  lőtávolságra, szinte látótávolságra
voltak egymástól.
h) A szerző öt hónapot töltött az olasz fronton.
i) A szerzőnek azért kellett hazajönnie, mert megbetegedett tífuszban.
j) Lehetséges magyarázat:
A szerző keveset járt iskolába.
Minden hasonló értelmű megoldás jó.
k) Helyes megoldás (karikázás): 1. és 4. kép. (A szerző a lövészárkot és a lövedékeket/gránátokat említi.
Ezen túl még repülőket, arról viszont nincsen kép.)
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3/B feladat
A szöveg átírása
A jó megoldások értékelésére vonatkozó paraméterek
Alapmegoldás: ahol a tanuló a mai helyesírási szabályok alapján kijavította a szöveget, elvégezte
a központozást, és egyes szavak alakját a mai nyelvhasználatnak megfelelően módosította.
Jó megoldás: ahol a diák az alapmegoldáson túl a mai nyelvhasználattal összhangban változtatott
a szórenden, illetve módosította a nehézkesebb kifejezéseket.
Kiemelkedő megoldás: ahol a tanuló a jó megoldáson túl a mai nyelvhasználattal összhangban
megváltoztatta a mondatszerkezetet, szavakat-kifejezéseket elhagyott, illetve módosított, és egy
tartalmilag helytálló, gördülékeny átírást dolgozott ki.
3/C feladat
a)
K: Melyik fronton és hol harcolt?
V: Az olasz fronton, Doberdónál.
K: Már az első csapatokkal kivitték?
V: Nem, csak három hónappal később, augusztusban.
K: Igaz, hogy az olasz hadseregnek nincsenek repülői?
V: Egyáltalán nem igaz. Ha nem lennének repülőik, sokkal könnyebben mozoghattunk volna.
K: Úgy hallottam, hogy egyelőre nincsenek veszteségeik. Igaz ez?
V: Sajnos, egyáltalán nem. Már a megérkezéskor azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan elestek, és
a lovaink közül is sok elpusztult.
K: Hogyan tudták eltemetni a halottakat?
V: A halottakat nagyon nehéz eltemetni, mert az olaszok minden mozgásra tüzelnek.
K: Mennyi ideig harcolt a fronton?
V: Öt hónapig.
K: Milyen a katonák élete a fronton?
V: Hát az ellátás még csak-csak, de a lövészárokban igen nehéz az élet.
K: Úgy hallottam, hogy gyakran váltják a csapatokat, hogy pihenőidőhöz jussanak. Ez így van?
V: Ez igaz, de az a néhány nap nem elegendő ahhoz, hogy rendbe hozzuk magunkat. A tetvektől
például lehetetlen megszabadulni azalatt a néhány nap alatt.
K: Érte valamilyen sebesülés az összecsapásokban?
V: Szerencsére nem sebesültem meg.
K: Akkor miért szállították haza?
V: Tífuszjárvány tört ki közöttünk, és én is megkaptam.
b) Lehetséges variációk:
Honnan származik, hol él? Faluban vagy városban? Mi a foglalkozása? Hol és mit dolgozott a
háború előtt? Hány éves? Van-e családja: felesége, gyerekei?
Minden olyan megoldás jó, ahol ezekre az alapvető tartalmakra konkrét és érthető kérdéseket fogalmazott meg
a tanuló.

