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1. A
 II. VILÁGHÁBORÚ – EURÓPAI HADMŰVELETEK
1939–1941-BEN

Információk közötti
kapcsolatok felismerésére irányuló
képességfejlesztés

4 szövegértés–szövegalkotás 

történelem 8.

MODULLEÍRÁS
A modul célja

Az értelmező olvasás képességének fejlesztése. Az események közötti ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerése. Az aktív
és passzív szókincs bővítése. A különböző típusú  információhordozók (szöveg és térkép) által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. A térben és időben való tájékozódás megerősítése.

Időkeret

90 perc (2 tanóra)

ajánlott korosztály

14 éves (8. évfolyam)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag

Megelőző: Európa a harmonikus években; a náci külpolitika a
világháború előtt
Követő: Az antifasiszta koalíció; a világháború 1942–1945-ben

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben
•• Tantervi kapcsolódások:
•• történelem 7–8. évfolyam (Az I. világháború; Európa és az
Egyesült Államok a két világháború között; a náci Németország; a Szovjetunió létrejötte és a sztálini rendszer).
•• Kereszttantervi kapcsolódások:
•• információs és kommunikációs kultúra   –   a megismerési
képességek fejlesztése;
•• tanulás  –  a gondolkodási képességek fejlesztése; az eredményes tanulás technikáinak elsajátíttatása.
Szűkebb környezetben
ember és társadalom:
•• kulcsszavak keresése a szövegben;
•• események, jelenségek leolvasása történelmi térképekről;
•• fogalmazás írása megadott szempont szerint;
magyar nyelv és irodalom:
•• az aktív és passzív szókincs gazdagítása önálló munkával;
•• az idő és a tér egyértelműen megjelölt mozzanatainak
azonosítása;
•• a szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazása (ok-okozati kapcsolatok).

Tanári útmutató
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A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés–szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
Adott szövegből többféle szempont szerint információk gyűjtése,
azonosítása;
A szókincs gazdagítása önálló munkával;
Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, a megszerzett tudás problémacentrikus alkalmazása;
a témával kapcsolatos állítások minősítése (igaz-hamis); az események közötti időbeli sorrend megállapítása;
pontatlan állítások korrekciója megadott szempont szerint;
A felsorolt események közötti ok-okozati kapcsolatok meghatározása;
Vázlatkészítés megadott vázlatpontok segítségével;
Szövegalkotás az elkészített vázlat alapján;
Az egyéni, páros és csoportos munka módszereinek alkalmazása;
Az egyéni tudás másokkal való hatékony megosztásának gyakorlása.

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Az első tanóra a szöveg feldolgozására, a második pedig az elsajátított ismeretek problémacentrikus alkalmazására épül.
A szöveget a megértést segítő tartalmi kulcselemek (ismeretlen szavak és kifejezések, topográfiai
elemek, történelmi személyek) azonosításával dolgozzák fel a diákok egy részletesen kidolgozott, az
egyéni és a csoportos munkavégzésre épülő feladatsor (1–3. feladat) keretében. Valamennyi diák
(és csoport) feldolgozza a teljes szöveget, de szövegrészenként más-más szempont szerint. A különböző szempontok alkalmazása egyrészt a monotóniát enyhíti – nehezebben tartható fenn a
figyelem és az érdeklődés, ha egyetlen szempont alapján kell tanulmányozniuk a teljes szöveget
–, másrészt arra kíván gyakorlati élményt nyújtani, hogy a „tudás” megszerzésének változatos
formái, lehetőségei adódnak. Ez a tapasztalat hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok tanulási stratégiái, szokásai árnyaltabbá váljanak; elmozduljanak az igen gyakori, „n-szer elolvastam a leckét”
típusú, mechanikus, merev és kevéssé hatékony megoldásoktól.
Ha a kolléga a diákok képességeinek ismeretében jónak látja, akkor a szöveget hangosan
felolvashatja. Ebben az esetben a diákok a felolvasás után oldják meg az 1–3. feladatot.
Az órai feldolgozásra épül a házi feladat (4–5. feladat), ahol egyszerű, tehát minden
diák számára egyénileg, segítség nélkül megoldható módon kell alkalmazniuk a tanultakat. Az állítások igaz-hamis minősítése (4. feladat) felfrissíti a szöveggel kapcsolatos ismereteket. Az események időrendi sorrendjének a meghatározása pedig (5. feladat) a tanultak alkalmazásának magasabb szintje, hiszen a megoldáshoz nemcsak az elemeket kell
azonosítaniuk, hanem azok viszonyát is értelmezniük kell; tehát át kell tekinteniük, át kell
látniuk a teljes szövegstruktúrát. (Ha az első órán marad idő, akkor ennek függvényében a 4. vagy
mindkét feladatot megoldhatják az órán.) A házi feladat ellenőrzésére akkor kerül sor, amikor
a második foglalkozás végén a tanár beszedi a munkalapokat.
A második tanóra az ismeretek problémacentrikus alkalmazására épül (6–8. feladat), és azokat
a diákok pármunkában oldják meg. A feladatok sorrendje kötött, mert nehézségi fokuk, bonyolultságuk emelkedik. A 6. feladathoz a diákok használhatják a szöveget, de a 7–8. feladathoz
nem. Kivéve azokban az esetekben, amikor a differenciálás szempontjából ezt a tanár – egyes
párok esetében – javasolja. (A 8/b feladatrészt azonban mindenkinek szöveg nélkül kell megoldania, hiszen
annak nincs értelme, hogy kimásolják a szöveget.)
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A feladatok megoldásában minden páros a saját munkatempója szerint haladhat. Az viszont
nem szerencsés, ha még az óra végén is csak az első feladattal foglalkoznak (6. feladat). Sokkal
inkább támogatandó – s ez a lehetséges differenciálás egyik eleme is –, hogy adott feladatot csak
bizonyos százalékban végezzenek el. Ezért fontos, hogy a tanár írja fel a táblára az egy feladatra
fordítható maximális időkeretet, illetve az ennek megfelelő határidőket. A feladatok megoldására
fordítható maximális idő a következő: 6. feladat: 10 perc; 7. feladat: 10 perc; 8. feladat: 15 perc. (A
6. feladat megoldásra szánt időkerete nem tartalmazza a mintapélda megoldását, illetve közös megbeszélését.
Ez körülbelül további 5 percet vesz igénybe.)
A foglalkozás végén a tanár összeszedi a munkalapokat, illetve a füzeteket, hogy ellenőrizze
a diákok munkáját. Ha van olyan diákpáros, akik szorgalmasan dolgoztak, de időhiány miatt
nem tudták megoldani az utolsó feladat második részét (8/b feladat), akkor legyen lehetőségük a
munkát otthon befejezni. (Munkalapjukat azonban ők is adják le, mert a feladathoz nem használható a
szöveg.)
A csoportmunkához (1–3. feladat) hat, heterogén csoport kialakítása javasolt. Csoportmunka
esetén az tekinthető jó megoldásnak, ha a csoport valamennyi tagja részt vett a megbeszélésben,
s a közös megoldást mindenki megértette, és átvezette a munkalapra, továbbá bármelyikük képes arra, hogy a közös megoldást a többieknek bemutassa. Ugyanez igaz a pármunka esetében
is. Kedvező, ha heterogén párok dolgoznak együtt, ahol a jobb képességűek segíthetik a gyengébbeket. Ha a tanár úgy látja jónak, ennek megfelelően alakíthatja ki a foglalkozásokra az ülésrendet.
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 egy Magyar értelmező kéziszótár, egy Idegen szavak
és kifejezések szótára.
A térképes feladatok a Történelmi atlasz a 12–16 éves tanulók számára (Cartographia Kft., Bp.)
alapján készültek.

Támogató rendszer
A tanári felkészüléshez a kooperatív tanulási módszerekkel, valamint a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlhatóak. Az erre vonatkozó bibliográfia a kereszttanterv és koncepció
mellékletében található.
Ajánlott ismeretterjesztő folyóiratok:
Rubicon
História
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
20. századi egyetemes történet (I–II.). Szerkesztette: Németh István (Osiris Kiadó, Budapest, 2005)
Martin Roberts: Az új barbárság kora? – Európa története 1900–1973 (Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1992)
John Macdonald: A II. világháború nagy csatái (GABO Kft., 1995)
A világháborúk krónikája (J.A.Z.Z. Kiadó, Budapest, 1994)
A háborúk világtörténete – Katonai újítások, amelyek megváltoztatták a történelem menetét.
Fordította: Félix Pál (Corvina Kiadó; Budapest, 1992)
A két nagy háború – A „boldog húszas évek”-től a hidegháborúig (Új Képes Történelem sorozat; Officina Nova, 1995)

1)
B

1)
A

Lépések, tevékenységek

2. Az érintett személyiségekről tanultak
felidézése; történelmi szerepük tisztázása megadott szempontok alapján
A hiányosan vagy nem azonosított személyek bekarikázása

1. Az első szövegrész elolvasása
A szövegben megnevezett személyek
aláhúzása

Az első szövegrész feldolgozása
2. és 5. csoport

2. Szókincsbővítés a szövegkörnyezet
alapján
A nem azonosított szavak és kifejezések
bekarikázása

1. Az első szövegrész elolvasása
Az ismeretlen szavak és kifejezések
aláhúzása

Az első szövegrész feldolgozása
1. és 4. csoport

1. A szöveg feldolgozása

1. ÓRA

MODULVÁZLAT

Értő olvasás
Információgyűjtés
Az előzetes tudás
alkalmazása

Értő olvasás
Információgyűjtés
A szókincs gazdagítása

Kiemelt készségek,
képességek

A csoporton belüli
munkamegosztás
alapján
Tanári segítséggel

Idő szerint

A csoporton belüli
munkamegosztás
alapján
tanári segítséggel

Idő szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Csoportmunka

Egyéni munka

Csoportmunka

Egyéni munka

Munkaformák

Megbeszélés

Néma

Megbeszélés,
kutatás

Néma

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap (szöveg;
1. feladat)

Munkalap (szöveg;
1. feladat);
Magyar értelmező
kéziszótár;
Idegen szavak és
kifejezések szótára

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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2)
A

1)
C

2. Az aláhúzott elemek azonosítása a
Történelmi atlasz segítségével
A nem azonosított földrajzi nevek bekarikázása

1. A második szövegrész elolvasása
Az ismeretlen földrajzi nevek aláhúzása

A második szövegrész feldolgozása
1. és 4. csoport

2. Az aláhúzott elemek azonosítása a
Történelmi atlasz segítségével
A nem azonosított földrajzi nevek bekarikázása

1. Az első szövegrész elolvasása
Az ismeretlen földrajzi nevek aláhúzása

Az első szövegrész feldolgozása
3. és 6. csoport

Lépések, tevékenységek

Értő olvasás
Információgyűjtés
Különböző típusú információhordozók összevetése

Értő olvasás
Információgyűjtés
Különböző típusú információhordozók összevetése

Kiemelt készségek,
képességek

A csoporton belüli
munkamegosztás
alapján
Tanári segítséggel

Idő szerint

A csoporton belüli
munkamegosztás
alapján
Tanári segítséggel

Idő szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Csoportmunka

Egyéni munka

Csoportmunka

Egyéni munka

Munkaformák

Megbeszélés,
kutatás

Néma

Megbeszélés,
kutatás

Néma

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap (szöveg; 2. feladat)
Történelmi
atlasz
(36–37. oldal)

Munkalap (szöveg; 1. feladat)
Történelmi
atlasz
(36-37. oldal)

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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2)
C

2)
B

2. Az érintett személyiségekről tanultak
felidézése; történelmi szerepük tisztázása megadott szempontok alapján
A hiányosan vagy nem azonosított személyek bekarikázása

1. A második szövegrész elolvasása
A szövegben megnevezett személyek
aláhúzása

A második szövegrész feldolgozása
3. és 6. csoport

2. Szókincsbővítés a szövegkörnyezet
alapján
A nem azonosított szavak és kifejezések
bekarikázása

1. A második szövegrész elolvasása
Az ismeretlen szavak és kifejezések
aláhúzása

A második szövegrész feldolgozása
2. és 5. csoport

Lépések, tevékenységek

Értő olvasás
Információgyűjtés
Az előzetes tudás alkalmazása

Értő olvasás
Információgyűjtés
A szókincs gazdagítása

Kiemelt készségek,
képességek

A csoporton belüli
munkamegosztás
alapján
Tanári segítséggel

Idő szerint

A csoporton belüli
munkamegosztás
alapján
Tanári segítséggel

Idő szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Csoportmunka

Egyéni munka

Csoportmunka

Egyéni munka

Munkaformák

Megbeszélés

Néma

Megbeszélés,
kutatás

Néma

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap (szöveg; 2. feladat)

Munkalap (szöveg; 2. feladat)
Értelmező szótár;
Idegen szavak és
kifejezések szótára

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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3)
B

3)
A

2. Az aláhúzott elemek azonosítása a
Történelmi atlasz segítségével
A nem azonosított földrajzi nevek bekarikázása

1. A harmadik szövegrész elolvasása
Az ismeretlen földrajzi nevek aláhúzása

A harmadik szövegrész feldolgozása
2. és 5. csoport

2. Az érintett személyiségekről tanultak
felidézése; történelmi szerepük tisztázása megadott szempontok alapján
A hiányosan vagy nem azonosított személyek bekarikázása

1. A harmadik szövegrész elolvasása
A szövegben megnevezett személyek
aláhúzása

A harmadik szövegrész feldolgozása
1. és 4. csoport

Lépések, tevékenységek

Értő olvasás
Információgyűjtés
Különböző típusú információhordozók összevetése

Értő olvasás
Információgyűjtés
Az előzetes tudás alkalmazása

Kiemelt készségek,
képességek

A csoporton belüli
munkamegosztás
alapján
Tanári segítséggel

Idő szerint

A csoporton belüli
munkamegosztás
alapján
Tanári segítséggel

Idő szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Csoportmunka

Egyéni munka

Csoportmunka

Egyéni munka

Munkaformák

Megbeszélés,
kutatás

Néma

Megbeszélés

Néma

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap (szöveg; 3. feladat)
Történelmi
atlasz
(36–37. oldal)

Munkalap (szöveg; 3. feladat)

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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4.

3)
C

A szöveg áttekintése szövegrészenként
és a három vizsgálati szempont alapján
A csoportok ismertetik a feldolgozás
eredményét.
Az azonosítatlan elemeket tanári segítséggel definiálják

Összegzés

2. Szókincsbővítés a szövegkörnyezet
alapján
A nem azonosított szavak és kifejezések
bekarikázása

1. A harmadik szövegrész elolvasása
Az ismeretlen szavak és kifeje-zések
aláhúzása

A harmadik szövegrész feldolgozása
3. és 6. csoport

Lépések, tevékenységek

Globális megértés
A szövegstruktúra
felismerése
A szókincs gazdagítása
Különböző típusú információhordozók összevetése
Különböző típusú forrásokból származó ismeretek összevetése
Az előzetes tudás
alkalmazása

Értő olvasás
Információgyűjtés
A szókincs gazdagítása

Kiemelt készségek,
képességek

Tanári segítséggel

A csoporton belüli
munkamegosztás
alapján
Tanári segítséggel

Idő szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Frontális

Csoportmunka

Egyéni munka

Munkaformák

Beszámoló
Megbeszélés
Magyarázat

Megbeszélés,
Kutatás

Néma

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap (szöveg; 1–3. feladat)
füzet
Magyar értelmező
kéziszótár;
Idegen szavak és
kifejezések szótára
Történelmi
atlasz
(36-37. oldal)

Munkalap (szöveg; 3. feladat)
Magyar értelmező
kéziszótár;
Idegen szavak és
kifejezések szótára

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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Események igaz/hamis minősítése

Események időbeli sorrendjének megállapítása

1.

2.

Globális megértés
A szövegstruktúra
felismerése
Előzetes tudás
alkalmazása
Időbeli összefüggések
meghatározása

Információkeresés szövegben
Az előzetes tudás
alkalmazása

2. Szövegértési gyakorlatok (házi feladat)

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Idő szerint

Idő szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Egyéni munka

Egyéni munka

Munkaformák

Kutatás

Kutatás

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap (szöveg; 5. feladat)
füzet
Történelmi
atlasz
(36–37. oldal)

Munkalap (szöveg; 4. feladat)
füzet
Történelmi
atlasz
(36–37. oldal)

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

12 szövegértés–szövegalkotás 
történelem 8.

2.

1

Lépések, tevékenységek

Tartalmi szempontból hibás
állítások pontosítása

C) A mondatpárok kiegészítése a helyes
kötőszavakkal

B) A megoldások közös értékelése

A) A felsorolt négy példamondat közül a
két helyes változat megjelölése

Hiányos mondatok kiegészítése

1. Szövegalkotás

2. ÓRA

Az előzetes tudás alkalmazásának gyakorlása
Különböző információhordozókból merített
tudás integrált alkalmazása

A-B-C
Az előzetes tudás alkalmazásának gyakorlása
Ok-okozati összefüggés
megfogalmazása
események időbeli sorrendjének azonosítása
szöveg alapján
Nyelvtani ismeretek
alkalmazása
Szövegösszefüggések
és kohéziós eszközök
felismerése

Kiemelt készségek,
képességek

Szöveggel vagy
szöveg nélkül
A tíz állítás közül
legalább hármat
mindegyik páros
megold.

A tíz mondatpárból
legalább hármat
mindegyik páros
megold

Legalább egy helyes
és/vagy egy helytelen változat megjelölése

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Pármunka

Pármunka

Frontális

Pármunka

Munkaformák

Megbeszélés
Problémamegoldás

Megbeszélés
Kutatás
Problémamegoldás

Megbeszélés

Megbeszélés
Kutatás
Problémamegoldás

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap
(7. feladat)
Történelmi
atlasz
(36–37. oldal)

Munkalap
(szöveg;
6. feladat)

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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Önálló szövegalkotás az elkészített vázlat alapján

4.

A szövegösszefüggések
és kohéziós eszközök
felismerése

Az előzetes tudás alkalmazásának gyakorlása
Lényegkiemelés
A tartalmi elemek közötti összefüggések meghatározás
Idő szerint

Szöveggel vagy
szöveg nélkül
Tanári segítséggel
meghatározott további kulcselemek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Pármunka

Pármunka

Munkaformák

Megbeszélés
problémamegoldás

Megbeszélés
problémamegoldás

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap
(8/b feladat)
füzet
Történelmi
atlasz
(36–37. oldal)

Munkalap
(8/a feladat)
füzet
Történelmi
atlasz
(36–37. oldal)

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Az értékelés formái:
– szöveges szóbeli értékelés; a foglalkozáson, bármely munkaformában;
– szöveges írásbeli értékelés; a kitűzött képességfejlesztési célokkal összhangban a foglalkozás befejeztével a munkalapok és a füzet értékelésére épül.

A foglalkozáson a diákok csoport- és pármunkában dolgoznak. Ez indokolttá teszi, hogy az értékelésben jelenjenek meg a szociális kompetenciák is.
Fontos, hogy a tanulók tapasztalják azt, hogy e munkaformák esetében a teljesítményük hatékonysága jelentős mértékben az együttműködési képességükön múlik.
Az értékelés a kompetenciák figyelembe vételével azt tükrözze-közvetítse a tanuló számára, hogy miben sikeres, továbbá hogyan, milyen konkrét
stratégiával 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 az érdemjegy
képzését, 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.

ÉRTÉKELÉS

Vázlatkészítés a felsorolt és önállóan
meghatározott kulcselemek segítségével

3.

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

14 szövegértés–szövegalkotás 
történelem 8.
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A feldolgozás menete
1. óra
Tanári tevékenység

Előkészítés: csoportalkotás, a terem berendezése
Mivel a foglalkozáson a diákok hat csoportban
dolgoznak, célszerű a csoportokat már
a megelőző tanórán létrehozni, hogy a diákok
már ennek megfelelően foglalhassanak helyet
a tanteremben. Ha megoldható, a padokat/asztalokat rendezzék úgy át, hogy a csoportok
egymástól elkülönülve ülhessenek le.
Csoportalkotás: lehet a diákok választása
szerint, de a heterogén csoportok célszerűsége
miatt bizonyos fokú tanári koordinációval.
A tanár bemutatja a szöveg szerkezetét, ismerteti a feldolgozás menetrendjét, s válaszol
a diákok értelmező kérdéseire.
Munkalap: 1–2–3. feladat
A szöveg a szerkesztés alapján három, sorkihagyással elválasztott szövegrészre tagolódik. A
diákok a teljes szöveg anyagát a szövegrészek
szerint, tehát három lépésben dolgozzák fel.
1. feladat: az első szövegrész áttekintése
2. feladat: a második szövegrész áttekintése
3. feladat: a harmadik szövegrész áttekintése
A feladatokat csoportmunkában, összesen hat
csoportban oldják meg úgy, hogy a szövegrészeket három szempont alapján tekintik át.
Egy csoport valamennyi vizsgálati szempontot
alkalmazza, de mindegyiket csak egy-egy
szövegrészben. Mindegyik csoportnak van
egy kontroll csoportja; tehát egy vele párhuzamosan dolgozó csoport.
A három vizsgálati szempont:
•• ismeretlen szavak és kifejezések a szövegrészben
•• megnevezett topográfiai elemek
•• megnevezett történelmi személyiségek
A csoportokon belül a feladatok (1–2–3.) első
fázisában a diákok egyénileg dolgoznak:
elolvassák a szöveget, s az instrukciók alapján
aláhúzzák az elemeket.

Tanulói tevékenység

Megalakul a hat csoport.
A diákok a szünetben a tanár instrukciói alapján rendezik át a termet.
Az egyes csoportok tagjai körbeülik az asztalokat, padokat.
A csoportok sorszámot húznak, s a sorszámot
jól látható módon elhelyezik az asztalon/padon.
A diákok a szövegben tanulmányozzák
a szöveg felosztását, illetve a feldolgozáshoz
kapcsolódó, csoportok szerint tagolt feladatokat.
A feladattal kapcsolatban igény szerint értelmező kérdéseket tesznek fel.
A csoportok megoldják a feladatokat.
(Munkalap: 1–2–3. feladat)
Segédeszközként használható: a Magyar értelmező kéziszótár és az Idegen szavak és kifejezések
szótára.
A csoportokon belül a feladatok (1–2–3.) első
fázisában a diákok egyénileg dolgoznak:
elolvassák a szöveget, s az instrukciók alapján
aláhúzzák az elemeket.
A második fázisban a csoport tagjai az összes
aláhúzott elemről közösen egyeztetnek,
s a bekarikázandó elemekről együtt döntenek.
Csoportmunka
Feladatok az 1. és 4. csoport számára
1. feladat
Olvasd el az első szövegrészt! Húzd alá azokat
a szavakat, kifejezéseket, amelyeket nem ismersz!
Csoporttársaiddal egyeztesd az aláhúzott
elemeket! Próbáljátok meg közösen, a szövegkörnyezet alapján tisztázni a kifejezések
jelentését! Karikázzátok be azokat, amelyeket
így sem sikerült meghatározni!
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A második fázisban a csoport tagjai az összes
aláhúzott elemről közösen egyeztetnek,
s a bekarikázandó elemekről együtt döntenek.
A munka során az Értelmező szótár és az Idegen
szavak és kifejezések szótárának egy-egy példánya
legyen a tanteremben, hogy a diákok segédeszközként használhassák őket.
A technikai lebonyolítás mikéntjét az alábbi
táblázat szemlélteti:
I    = Ismeretlen szavak, kifejezések
Sz = Személyek
T  = Topográfia
A csoportok feladatai a feldolgozás menete
szerint
Csoport

1

2

3

4

5

6

1. feladat

I

Sz

T

I

Sz

T

2. feladat

T

I

Sz

T

I

Sz

3. feladat

Sz

T

I

Sz

T

I

Amíg a gyerekek dolgoznak, a tanár egyrészt
járkál a teremben, s tanácsokat ad azoknak
a csoportoknak, akik kézfelemeléssel jelzik,
hogy elakadtak és segítségre van szükségük;
másrészt a táblára elkészíti az összegzéshez
szükséges táblázatot:
		
I    = Ismeretlen szavak, kifejezések
H  = Azonosításra jelölt helynevek
Sz = Információ kiegészítésre jelölt személyek
A  = Aláhúzott elemek
A+B = Aláhúzott és bekarikázott elemek
I
1. szövegrész
(A)
1. szövegrész
(A+B)
2. szövegrész
(A)
2. szövegrész
(A+B)
3. szövegrész
(A)
3. szövegrész
(A+B)

H

Sz

2. feladat
Olvasd el a második szövegrészt! Keresd meg
az összes előforduló földrajzi nevet! Húzd
alá azokat, amelyekről nem tudod, hogy hol
találhatóak!
Csoporttársaiddal egyeztessetek arról, hogy
kinek melyik földrajzi névvel adódott problémája. Haladjatok a szöveg szerint, és mindegyik elemet keressétek meg a Történelmi
atlaszban (36–37. oldal). Karikázzátok be azokat, amelyeket végül nem sikerült megtalálni
a térképen!
3. feladat
Olvasd el a harmadik szövegrészt! Húzd alá
a megnevezett személyeket!
Csoporttársaiddal beszéljétek meg, hogy a
szöveg, illetve korábbi tanulmányaitok alapján
milyen információkat tudtok az adott személyről! Melyik országban, milyen tisztséget töltött
be, mi a jelentősége, szerepe az események
alakulásában? Karikázzátok be azt, akiről
ezzel a módszerrel sem sikerült megtudni az
alapvető információkat!
Feladatok a 2. és 5. csoport számára
1. feladat
Olvasd el az első szövegrészt! Húzd alá a megnevezett személyeket!
Csoporttársaiddal beszéljétek meg, hogy
a szöveg, illetve korábbi tanulmányaitok
alapján milyen információkat tudtok az adott
személyről!
Melyik országban, milyen tisztséget töltött be,
mi a jelentősége, szerepe az események alakulásában? Karikázzátok be azt, akiről ezzel a
módszerrel sem sikerült megtudni az alapvető
információkat!
2. feladat
Olvasd el a második szövegrészt! Húzd alá
azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
nem ismersz!
Csoporttársaiddal egyeztesd az aláhúzott
elemeket! Próbáljátok meg közösen, a szövegkörnyezet alapján tisztázni a kifejezések
jelentését! Karikázzátok be azokat, amelyeket
így sem sikerült meghatározni!
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Lehetséges ismeretlen szavak és kifejezések a
szövegben:
Első szövegrész: villámháború, stratégia, légierő, gépesített szárazföldi haderő, német-szovjet szerződés, a Vörös Hadsereg, kapituláció, a
Maginot-vonal, a furcsa háború.
Második szövegrész: semleges, tábornok, stratégia, expedíciós sereg, légitámadás, hadifelszerelés, nyílt város, fegyverszünet, emigráns
kormány, invázió, miniszterelnök, szigetország,
légi fölény, vadászrepülő, bombázó, manőverezési képesség, radar, a légicsata, a Királyi
Légierő.
Harmadik szövegrész: a Vörös Hadsereg, hadifogoly, tank, semlegességi szerződés, hadosztály, tengelyhatalmak, antifasiszta koalíció.

3. feladat
Olvasd el a harmadik szövegrészt! Keresd meg
az összes előforduló földrajzi nevet! Húzd alá
azokat, amelyekről nem tudod, hogy hol találhatóak!
Csoporttársaiddal egyeztessetek arról, hogy
kinek melyik földrajzi névvel adódott problémája. Haladjatok a szöveg szerint és mindegyik
elemet keressétek meg a Történelmi atlaszban
(36–37. oldal). Karikázzátok be azokat, amelyeket végül nem sikerült megtalálni a térképen!

Topográfia:
Első szövegrész: (Németország), Lengyelország, Nagy-Britannia, Franciaország, Varsó, a
Maginot-vonal.
Második szövegrész: Nagy-Britannia, az Északi-tenger, (Skandinávia), Dánia, Norvégia,
Hollandia, Belgium, az Ardennek, Dunkerque,
Párizs, London, Franciaország, az Atlanti-óceán, (Vichy).
Harmadik szövegrész: a Szovjetunió, Moszkva,
Leningrád, (Délkelet-Ázsia), (Szibéria), Japán,
Pearl Harbor, az Egyesült Államok/az USA,
Nagy-Britannia.
Kiegészítés: a zárójelbe tett elemekre a szöveg
vagy a térkép utal, de szövegben a felsorolt
formában nem szerepelnek.
Személyek:
Első szövegrész: Hitler
Második szövegrész: Hitler, De Gaulle,
Churchill
Harmadik szövegrész: Hitler, Sztálin
Az összegzésre akkor kerül sor, ha a csoportok
az 1–2–3. feladatot megoldották.

Feladatok a 3. és 6. csoport számára
1. feladat
Olvasd el az első szövegrészt! Keresd meg az
összes előforduló földrajzi nevet! Húzd alá
azokat, amelyekről nem tudod, hogy hol találhatóak!
Csoporttársaiddal egyeztessetek arról, hogy
kinek melyik földrajzi névvel adódott problémája. Haladjatok a szöveg szerint, és mindegyik elemet keressétek meg a Történelmi
atlaszban (36–37. oldal). Karikázzátok be azokat, amelyeket végül nem sikerült megtalálni a
térképen!
2. feladat
Olvasd el a második szövegrészt! Húzd alá
a megnevezett személyeket!
Csoporttársaiddal beszéljétek meg, hogy
a szöveg, illetve korábbi tanulmányaitok
alapján milyen információkat tudtok az adott
személyről! Melyik országban, milyen tisztséget töltött be, mi a jelentősége, szerepe az
események alakulásában. Karikázzátok be azt,
akiről ezzel a módszerrel sem sikerült megtudni az alapvető információkat!
3. feladat
Olvasd el a harmadik szövegrészt! Húzd alá
azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
nem ismersz!
Csoporttársaiddal egyeztesd az aláhúzott elemeket! Próbáljátok meg közösen, a szövegkörnyezet alapján tisztázni a kifejezések jelentését! Karikázzátok be azokat, amelyeket így sem
sikerült meghatározni!
Az összegzésre akkor kerül sor, ha a csoportok
az 1–2–3. feladatot megoldották.
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Az összegzés a feladatok sorrendje alapján,
tehát szövegrészek szerint történik.
A csoportok megkérdezése a vizsgálati
szempontok alapján zajlik. Mindegyik szövegrészben először az ismeretlen szavakat és
kifejezéseket, utána a topográfiai elemeket, végül a történelmi személyiségeket azonosítják.
Ennek alapján a csoportok megkérdezésének
sorrendje:

Egy adott csoport és a kontroll csoport nem
egyszerre számol be, hanem az egyik által ismertetett megoldáshoz képest a másik csoport
csak az eltéréseket jelöli meg.
Az összegzésnél egy adott csoport és
a kontroll csoport arányosan jut beszámolási
lehetőséghez. Mivel a csoportpárokra összesen
három beszámolási lehetőség jut, ezért
a szövegrészek hossza és a vizsgálati szempontok nehézsége alapján ajánlható, hogy az
a csoport, amelyik egy lehetőséghez jut, a második vagy harmadik szövegrészből
számoljon be; a vizsgálati szempont szerint
pedig vagy az ismeretlen szavakból és kifejezésekből vagy a topográfiából.

1. feladat (első szövegrész): 1 és 4. csoport; 3 és 6.
csoport; 2 és 5. csoport
2. feladat (második szövegrész): 2 és 5. csoport; 1
és 4. csoport; 3 és 6. csoport
3. feladat (harmadik szövegrész): 3 és 6. csoport;
2 és 5. csoport; 1 és 4. csoport
Célszerű a beszámoló és a kontroll csoport
megoldása közötti eltéréseket más színnel vagy
megkülönböztető jelzéssel szerepeltetni a táblán.
Egy lehetséges arányos beszámoltatási lehetőség:

Egy lehetséges változat az egyenlő súlyú beszámolókra:

Cs = Csoportszám
I = Ismeretlen szavak, kifejezések
T = Topográfia
Sz = Személyek
B = Beszámoló
K = Kontroll
fel. = Feladat

Cs = Csoportszám
I = Ismeretlen szavak, kifejezések
T = Topográfia
Sz = Személyek
B = Beszámoló
K = Kontroll
fel. = Feladat
Beszámoló és kontroll csoportok a vizsgálati szempontok alapján

Beszámoló és kontroll csoportok a vizsgálati szempontok alapján
C

1

2

3

4

5

6

C

1

2

3

4

5

6

I

1. fel.
(B)

2. fel.
(K)

3. fel.
(B)

1. fel.
(K)

2. fel.
(B)

3. fel.
(K)

I

1. fel.
(B)

2. fel.
(K)

3. fel.
(B)

1. fel.
(K)

2. fel.
(B)

3. fel.
(K)

T

2. fel.
(K)

3. fel.
(B)

1. fel.
(K)

2. fel.
(B)

3. fel.
(K)

1. fel.
(B)

T

2. fel.
(K)

3. fel.
(B)

1. fel.
(K)

2. fel.
(B)

3. fel.
(K)

1. fel.
(B)

Sz

3. fel.
(B)

1. fel.
(B)

2. fel.
(K)

3. fel.
(K)

1. fel.
(K)

2. fel.
(B)

Sz

3. fel.
(B)

1. fel.
(B)

2. fel.
(K)

3. fel.
(K)

1. fel.
(K)

2. fel.
(B)

A csoportok által megjelölt elemeket a tanár
beírja a megfelelő rubrikába.
Az elemek pontosítása akkor kezdődik, amikor
a teljes szöveg valamennyi eleme szerepel a
táblán. Ennek alapján először az első, utána a
második, végül a harmadik szövegrész elemeit
pontosítják.

A csoportok először az aláhúzott elemeket
sorolják fel, majd utána felsorolják azokat,
amelyeket be is karikáztak.
Az aláhúzott, de nem bekarikázott elemekkel
kapcsolatos információkat a beszámoló csoport
összegzi:
Definiálják az ismeretlen fogalmat, kifejezést.
Ha egy elem meghatározásához használták a
Magyar értelmező kéziszótárt vagy az Idegen szavak
és kifejezések szótárát, akkor a közölt jelentést
felolvassák.

Tanári útmutató

Tanári tevékenység
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Tanulói tevékenység

A topográfiai elemekre vonatkozóan instrukciókat adnak a többiek számára az azonosításra, s
ennek alapján a helyneveket mindenki megkeresi a saját térképén.
Egy-egy mondatban összegzik az adott személyre vonatkozó legfontosabb információkat.
Ha egy elem a beszámoló csoportnál be van
karikázva, de a kontroll csoportnál nem, akkor
a kontroll csoport tagjai kapjanak lehetőséget a
bemutatásra. Ha megoldásuk helyes, akkor az
elemet a tanár törölje le a bekarikázott elemek
közül.
A kontroll csoport által azonosított elemet a
tanár letörli a tábláról.
A többi csoport által azonosított elemet a tanár
letörli a tábláról.

Ha a kontroll csoport megkérdezése után is
marad bekarikázott elem, akkor a többi csoport
kapjon lehetőséget az azonosításra. (Például
előfordulhat, hogy a Vörös Hadsereget az első szövegrészből nem tudja azonosítani egy csoport, de egy
másik a harmadik szövegrészből igen.) Ha megoldásuk helyes, akkor az elemet a tanár törölje le a
bekarikázott elemek közül.

A fennmaradó bekarikázott elemeket a tanár
segítségével azonosítják.
A tanár támpontokat jelöl meg a topográfiai
elemek azonosításához.

A fennmaradó bekarikázott elemeket a tanár
segítségével azonosítják.
A megjelölt topográfiai elemeket tanári útmutató alapján a diákok megkeresik saját Történelmi atlaszukban.

A személyekhez kapcsolódó kiegészítéshez
a a tanár megkeresteti a diákokkal az aktuális
szövegrészt; illetve adott esetben (Hitler,
Sztálin) néhány, a korábbi tanulmányok felidézésére irányuló segítő kérdést tesz fel.

A személyekhez kapcsolódó kiegészítéshez
megkeresik az aktuális szövegrészt; illetve
adott esetben (Hitler, Sztálin) néhány, a korábbi
tanulmányok felidézésére irányuló segítő kérdés alapján gyűjtik össze az információkat.

Az ismeretlen szavak és kifejezések esetében a
tanár megkeresteti a diákokkal az aktuális szövegrészt, és segítő kérdéseket tesz fel a jelentés
meghatározásához.

Az ismeretlen szavak és kifejezések esetében
megkeresik az aktuális szövegrészt és abból a
tanár segítő kérdései alapján határozzák meg
a jelentést.

Az ismeretlen elemekkel kapcsolatban összegyűjtött információkat a tanár felírja
a táblára. (Ha egy-egy ismeretlen szó, kifejezés
jelentésének azonosítása nehezebbnek bizonyul, akkor
a definíciót szemléltető példamondatokkal is kiegészíthetik.)

Az ismeretlen elemekkel kapcsolatban összegyűjtött információkat a diákok feljegyzik a
füzetükbe. (Ha egy-egy ismeretlen szó, kifejezés
jelentésének azonosítása nehezebbnek bizonyul, akkor
a definíciót szemléltető példamondatokkal is kiegészíthetik.)
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Ha a kolléga a gyerekek tudásának, képességeinek függvényében szükségesnek ítéli,
akkor bizonyos ismeretlen szavak, kifejezések
magyarázatára – akár a szótárak segítségével
– akkor is kitérhet, ha az adott csoportok azt
nem karikázták be. Akár úgy, hogy az adott
csoportokat kéri fel egy-egy elem jelentésének
tisztázására. Ugyanígy járhat el a topográfiai
elemekkel, illetve a politikai személyiségekkel
kapcsolatban is.
A tanár ismerteti a házi feladatot. (Munkalap:
4–5. feladat)
Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy a kidolgozás előtt figyelmesen olvassák el újra a teljes
szöveget.

A diákok a tanár útmutatója alapján megkeresik a két feladatot. (Munkalap: 4–5. feladat)
A diákok értelmező kérdéseket tehetnek fel
a házi feladattal kapcsolatban.

A tanár bejelenti, hogy a következő foglalkozáson a diákok pármunkában fognak dolgozni.
Kéri a diákokat, hogy a párokat a tanóra előtt
alakítsák ki, s ennek alapján foglaljanak helyet
a tanteremben a következő órán.

2. Szövegértési gyakorlatok – házi feladat
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A diákok figyelmesen elolvassák a szöveget,
majd megoldják a feladatot. (Munkalap: 4.
feladat)
Ahol bizonytalanok abban, hogy az állítás igaz
vagy hamis, ott megkeresik a vonatkozó szövegrészt és újra elolvassák.
4. feladat
Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik az igaz és melyik a hamis. A helyes választ
jelöld X-szel a táblázat megfelelő oszlopában! A
megoldáshoz használhatod a Történelmi atlasz
36. oldalán található térképet. Fontold meg a
döntést, mert csak a módosítás nélküli, egyértelmű válaszok értékelhetőek.
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Megoldás:
Állítás
1. Nagy-Britannia és Franciaország Lengyelország szövetségese volt 1939-ben.

Igaz

X

Hamis

2. A németek nem vetették be a légierőt a
lengyelországi hadjáratban.

X

4. Hitler azért szállta meg Dániát és Norvégiát, hogy előkészíthesse a partraszállást Nagy-Britanniában.

5. Az első világháborúban a németek Belgiumon át támadták meg Franciaországot.

X

5. Az első világháborúban a németek Belgiumon át támadták meg Franciaországot.

6. A francia hadvezetés nem számított
arra, hogy a németek az Ardenneken át
támadják meg Franciaországot.

X

6. A francia hadvezetés nem számított
arra, hogy a németek az Ardenneken át
támadják meg Franciaországot.

7. 1940-ben a németek bevonultak
Párizsba.

X

7. 1940-ben a németek bevonultak
Párizsba.

8. A németek Franciaország egész területét
megszállták 1940-ben.

X

8. A németek Franciaország egész területét
megszállták 1940-ben.

9. A német légierő ütőképességét az biztosította, hogy elsőként alkalmazták a radart.

X

9. A német légierő ütőképességét az biztosította, hogy elsőként alkalmazták a radart.

10. A német támadás előtt Sztálin gondosan megszervezte a szovjet határvédelmet.

X

10. A német támadás előtt Sztálin gondosan megszervezte a szovjet határvédelmet.

Munkalap: 5. feladat

Igaz

3. A furcsa háború időszakában a francia
haderőt a Maginot-vonalon állomásoztatták.

X

4. Hitler azért szállta meg Dániát és Norvégiát, hogy előkészíthesse a partraszállást Nagy-Britanniában.

Állítás
1. Nagy-Britannia és Franciaország Lengyelország szövetségese volt 1939-ben.

X

2. A németek nem vetették be a légierőt a
lengyelországi hadjáratban.
3. A furcsa háború időszakában a francia
haderőt a Maginot-vonalon állomásoztatták.

Hamis

A diákok először elolvassák a mondatokat, hogy
a vonatkozó eseményeket azonosítani tudják a
szövegben (Munkalap: 5. feladat), majd elolvassák a szöveget. A margón vagy a szövegben
jelölik, ha a feladatban szereplő eseményre
bukkantak.
Ezután ceruzával meghatározzák a sorrendet,
majd a szöveg alapján ellenőrzik a megoldást:
az első elemtől az utolsóig megvizsgálják, hogy
adott elem után ténylegesen az általuk választott elem következik-e. Az így ellenőrzött adatok
alapján korrigálják megoldásukat, s tollal beírják
a véglegesnek szánt változatot a táblázatba.
5. feladat
A szöveg segítségével állítsd időrendbe a megadott eseményeket! A sorszámokat írd be
a táblázat megfelelő oszlopába!
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Megoldás:
Események

Sorszám

Események

Sorszám

A francia-brit csapatokat Dunkerque közelében 6
bekerítik.

A francia-brit csapatokat Dunkerque közelében
bekerítik.

Lengyelország kapitulál.

2

Lengyelország kapitulál.

A furcsa háború.

3

A furcsa háború.

Németország megtámadja Lengyelországot.

1

Németország megtámadja Lengyelországot.

Hitler elfoglalja Dániát és Norvégiát.

4

Hitler elfoglalja Dániát és Norvégiát.

Hitler megtámadja a Szovjetuniót.

9

Hitler megtámadja a Szovjetuniót.

A légicsata.

8

A légicsata

Németország és Franciaország fegyverszünetet
köt.

7

Németország és Franciaország fegyverszünetet
köt.

Japán és a Szovjetunió semlegességi szerződést
köt.

10

Japán és a Szovjetunió semlegességi szerződést
köt.

Németország megtámadja Hollandiát és Belgiu- 5
mot.

Németország megtámadja Hollandiát és Belgiumot.

2. óra
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A párok megalakultak, s a diákok így foglaltak
helyet a tanteremben.
6. feladat
A tanár ismerteti a feladatot, amelyet először
példamondatokon gyakorolnak. (Munkalap: 6. „Ezért” vagy „mert”?
Olvasd el a tankönyvszövegnek azt a részét,
feladat)
ahol a francia-német fegyverszünet megkötéséről esik szó! Utána aláhúzással jelöld, hogy
melyik két változat a helyes az alábbi, ok-okozati összefüggéseket megfogalmazó mondatok
közül!
6. feladat – a példamondatok megoldása:
A) De Gaulle tábornok elutasította a francia
fegyverszünetet, ezért Londonba távozott.
B) De Gaulle tábornok elutasította a francia
fegyverszünetet, mert L ondonba távozott.
C) De Gaulle tábornok Londonba távozott,
mert elutasította a francia fegyverszünetet.
D) De Gaulle tábornok Londonba távozott,
ezért elutasította a francia fegyverszünetet.
A megoldást a tanár vezetésével ellenőrzik.
A tanár megkeresteti az aktuális szövegrészt
és megkérdezi, hogy ki olvasná fel. Az önként
jelentkezők közül kiválasztja az egyik diákot.
Ezután a tanár a jelentkezők közül kiválasztja
azokat, akik a megoldást ismertetik.

A) De Gaulle tábornok elutasította a francia
fegyverszünetet, ezért Londonba távozott.
B) De Gaulle tábornok elutasította a francia
fegyverszünetet, mert Londonba távozott.
C) De Gaulle tábornok Londonba távozott,
mert elutasította a francia fegyverszünetet.
D) De Gaulle tábornok Londonba távozott,
ezért elutasította a francia fegyverszünetet.
A diákok aláhúzzák a négy mondat közül azt a
két változatot, amelyet helyesnek tartanak.

Az egyik diák felolvassa az érintett szövegrészt.
A diákok ismertetik a megoldásokat.

Tanári útmutató

Tanári tevékenység
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A tanár a szöveg segítségével röviden összefog- Ha a tanári kiegészítés megkívánja, akkor a
lalja, hogy miért helytelen a másik két változat. diákok újra tanulmányozzák az érintett szövegrészt.
A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap: 6.
A diákok megkeresik a feladatot. (Munkalap: 6.
feladat)
feladat)
Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy a mondatpárok közül az egyik a „mert”, a másik
pedig az „ezért” betoldásával válik helyessé.
Kéri, hogy ha nem tudnak dönteni, akkor az
adott mondatpárhoz keressék meg a vonatkozó
szövegrészt.
Miközben a diákok dolgoznak, a tanár járkál
A diákok kiegészítik a mondatokat; a megoldáa teremben, s segít azoknak a pároknak, akik
sokat rögzítik a munkalapon.
elakadnak a megoldásban s ezt jelzik.
A felsorolt mondatpárok közül az egyik az
„ezért”, a másik a „mert” kötőszóval válik
helyessé. Mindegyik esetben nézd át újra
a tankönyvszöveg megfelelő részét, majd az
ok-okozati összefüggés meghatározása után
egészítsd ki a mondatokat az odaillő kötőszóval!
Megoldás:
1/A) A lengyel hadseregnek nem volt esélye a
németekkel szemben, mert a német hadsereg
jóval erősebb volt, mint a lengyel.

1/A) A lengyel hadseregnek nem volt esélye
a németekkel szemben,
a német hadsereg jóval
erősebb volt, mint a lengyel.
1/B) A német hadsereg jóval erősebb volt, mint 1/B) A német hadsereg jóval erősebb volt, mint
a lengyel, ezért a lengyel hadseregnek nem volt a lengyel,
a lengyel
esélye a németekkel szemben.
hadseregnek nem volt esélye a németekkel
szemben.
2/A) Lengyelország keleti részét a Vörös Hadsereg szállta meg, mert a háború kitörése előtt
a német-szovjet szerződésben így állapodtak
meg.
2/B) A háború kitörése előtt a német-szovjet
szerződésben így állapodtak meg, ezért Lengyelország keleti részét a Vörös Hadsereg
szállta meg.
3/A) A francia hadsereg Belgiumba nyomult,
mert a francia tábornokok azt hitték, hogy a
németek az első világháborús haditervüket
ismétlik meg.
3/B) A francia tábornokok azt hitték, hogy a
németek az első világháborús haditervüket
ismétlik meg, ezért a francia hadsereg Belgiumba nyomult.

2/A) Lengyelország keleti részét a Vörös Hadsereg szállta meg,
a háború
kitörése előtt a német-szovjet szerződésben így
állapodtak meg.
2/B) A háború kitörése előtt a német-szovjet
szerződésben így állapodtak meg,
Lengyelország keleti részét a Vörös Hadsereg
szállta meg.
3/A) A francia hadsereg Belgiumba nyomult,
a francia tábornokok
azt hitték, hogy a németek az első világháborús haditervüket ismétlik meg.
3/B) A francia tábornokok azt hitték, hogy a
németek az első világháborús haditervüket ismétlik meg,
a francia hadsereg
Belgiumba nyomult.
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4/A) Párizst nyílt várossá nyilvánították, ezért
a németek szabadon bevonulhattak a városba.
4/B) A németek szabadon bevonulhattak
a városba, mert Párizst nyílt várossá nyilvánították.

4/A) Párizst nyílt várossá nyilvánították,
a németek szabadon bevonulhattak a városba.
4/B) A németek szabadon bevonulhattak a városba,
Párizst nyílt várossá nyilvánították.

5/A) Churchill nem tárgyalt Hitlerrel, ezért
Hitler Nagy-Britannia elfoglalását tűzte ki
célul.
5/B) Hitler Nagy-Britannia elfoglalását tűzte ki
célul, mert Churchill nem tárgyalt Hitlerrel.

5/A) Churchill nem tárgyalt Hitlerrel,
Hitler Nagy-Britannia elfoglalását tűzte ki
célul.
5/B) Hitler Nagy-Britannia elfoglalását tűzte ki
célul,
Churchill nem tárgyalt Hitlerrel.

6/A) Az angliai csata folyamán a britek tájékozódhattak a német támadásokról, mert
a radar lehetőséget nyújtott az ellenséges
csapatok mozgásának követésére.
6/B) A radar lehetőséget nyújtott az ellenséges
csapatok mozgásának követésére, ezért az angliai csata folyamán a britek tájékozódhattak
a német támadásokról.

6/A) Az angliai csata folyamán a britek tájékozódhattak a német támadásokról,
a radar lehetőséget nyújtott az ellenséges csapatok mozgásának követésére.
6/B) A radar lehetőséget nyújtott az ellenséges
csapatok mozgásának követésére,
az
angliai csata folyamán a britek tájékozódhattak
a német támadásokról.

7/A) A Királyi Légierő megnyerte a légicsatát,
ezért Hitler partraszállási tervei kudarcba
fulladtak.
7/B) Hitler partraszállási tervei kudarcba fulladtak, mert a Királyi Légierő megnyerte a légicsatát.

7/A) A Királyi Légierő megnyerte a légicsatát,
Hitler partraszállási tervei kudarcba
fulladtak.
7/B) Hitler partraszállási tervei kudarcba fulladtak,
a Királyi Légierő megnyerte
a légicsatát.

8/A) Sztálin nem vette figyelembe a német
támadásra utaló jelzéseket, ezért a támadás
váratlanul érte a Vörös Hadsereget.
8/B) A támadás váratlanul érte a Vörös Hadsereget, mert Sztálin nem vette figyelembe a
német támadásra utaló jelzéseket.

8/A) Sztálin nem vette figyelembe a német
támadásra utaló jelzéseket,
a támadás
váratlanul érte a Vörös Hadsereget.
8/B) A támadás váratlanul érte a Vörös Hadsereget,  
Sztálin nem vette figyelembe
a német támadásra utaló jelzéseket.

9/A) A Vörös Hadsereg szibériai hadosztályait
Moszkvába rendelték, mert a Szovjetunió és
Japán semlegességi megállapodást kötött.
9/B) A Szovjetunió és Japán semlegességi megállapodást kötött, ezért a Vörös Hadsereg szibériai hadosztályait Moszkvába rendelték.

9/A) A Vörös Hadsereg szibériai hadosztályait
Moszkvába rendelték,
a Szovjetunió és
Japán semlegességi megállapodást kötött.
9/B) A Szovjetunió és Japán semlegességi megállapodást kötött,
a Vörös Hadsereg
szibériai hadosztályait Moszkvába rendelték.

10/A) Japán megtámadta az Egyesült Államokat, ezért az USA belépett a II. világháborúba.
10/B) Az USA belépett a II. világháborúba, mert
Japán megtámadta az Egyesült Államokat.

10/A) Japán megtámadta az Egyesült Államokat,  
az USA belépett a II. világháborúba.
10/B) Az USA belépett a II. világháborúba,  
Japán megtámadta az Egyesült Államokat.

Tanári útmutató
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A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap: 7.
feladat)
Kéri a diákokat, hogy mondatról-mondatra haladjanak, s minden állítás esetében gondolják
végig, hogy az állítás ebben a formában miért
nem igaz. Felhívja a figyelmüket arra, hogy
a szöveget nem használhatják, de a térképet
igen.
Ha a diákok nem pontosan értik, hogy mit
jelent az, hogy egy szó hibásan szerepel, akkor
a tanár más tárgykörből mondjon néhány,
a megértést segítő példamondatot.

A diákok megkeresik a feladatot. (Munkalap: 7.
feladat)

Miközben a diákok dolgoznak, a tanár járkál
a teremben, s segít azoknak a pároknak, akik
elakadnak a megoldásban s ezt jelzik.

Megoldás:
1. Bár Nagy-Britannia és Franciaország két
nappal később hadat üzent, katonai segítséget
nem nyújtottak szomszédos szövetségesüknek.
1. Bár Nagy-Britannia és Franciaország két
nappal később hadat üzent, katonai segítséget
nem nyújtottak távoli szövetségesüknek.
2. Lengyelország nyugati részébe a németszovjet szerződésben rögzített felosztás alapján
bevonult a Vörös Hadsereg.
2. Lengyelország keleti részébe a német-szovjet
szerződésben rögzített felosztás alapján bevonult a Vörös Hadsereg.
3. Kezdetét vette az ún. különös háború,
amikor a felek hadban álltak, de harcolni nem
harcoltak.
3. Kezdetét vette az ún. furcsa háború, amikor
a felek hadban álltak, de harcolni nem harcoltak.

A diákok esetleg értelmező kérdéseket tesznek
fel a feladattal kapcsolatban.

A diákok aláhúzzák a hibás elemeket és a javított mondatokat átvezetik a munkalapra.

7. feladat
Az alábbi mondatok időrendi sorrendben
utalnak a világháború eseményeire. Egy-egy
szó azonban mindegyikben hibásan szerepel,
s ezért az állítás pontatlan. Aláhúzással jelöld,
hogy melyik szót kell kicserélni, majd írd le a
mondat helyes változatát!
A megoldáshoz a szöveget nem, de a Történelmi atlasz 36. oldalán található térképet használhatod.
1. Bár Nagy-Britannia és Franciaország két
nappal később hadat üzent, katonai segítséget
nem nyújtottak szomszédos szövetségesüknek.

2. Lengyelország nyugati részébe a németszovjet szerződésben rögzített felosztás alapján
bevonult a Vörös Hadsereg.

3. Kezdetét vette az ún. különös háború,
amikor a felek hadban álltak, de harcolni nem
harcoltak.

4. A francia partokról minden használható vízi- 4. A francia partokról minden használható vízijárművet Dunkerque környékére irányítottak.
járművet Dunkerque környékére irányítottak.
4. A(z) angol/brit partokról minden használható vízijárművet Dunkerque környékére irányítottak.
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Tanulói tevékenység

5. Párizst ún. szabad várossá nyilvánították,
s így a németek ellenállás nélkül vehették
birtokba.
5. Párizst ún. nyílt várossá nyilvánították, s így
a németek ellenállás nélkül vehették birtokba.

5. Párizst ún. szabad várossá nyilvánították,
s így a németek ellenállás nélkül vehették
birtokba.

6. A francia kormány békeszerződést kért.
6. A francia kormány fegyverszünetet kért.

6. A francia kormány békeszerződést kért.

7. A brit bombázók gyorsasága és manőverezési
képessége megegyezett a német bombázókkal.
7. A brit vadászrepülők gyorsasága és manőverezési képessége megegyezett a német bombázókkal.
8. 1941 tavaszán Hitler elkészíttette a Franciaország elleni támadás tervét.
8. 1941 tavaszán Hitler elkészíttette a Szovjetunió elleni támadás tervét.

7. A brit bombázók gyorsasága és manőverezési
képessége megegyezett a német bombázókkal.

9. A német teherautókban és tankokban elfogyott az üzemanyag.
9. A német teherautókban és tankokban megfagyott az üzemanyag.

9. A német teherautókban és tankokban elfogyott az üzemanyag.

8. 1941 tavaszán Hitler elkészíttette a Franciaország elleni támadás tervét.

10. 1941. december 7-én a Pearl Harbor elleni
10. 1941. december 7-én a Pearl Harbor elleni
német támadás következtében az Egyesült
német támadás következtében az Egyesült
Államok belépett a világháborúba.
Államok belépett a világháborúba.
10. 1941. december 7-én a Pearl Harbor elleni
japán támadás következtében az Egyesült Államok belépett a világháborúba.
A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap: 8/a–b. A diákok megkeresik a feladatot. (Munkalap: 8.
feladat) A feladatban megadott információkat
feladat)
felírja a táblára.
Ismerteti, hogy a vázlatot legalább két új elemmel ki kell egészíteni. Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy a pároknak közös megoldást
kell készíteniük. Piszkozatnak használhatják
a munkalap üres részét, de az egyeztetett
végső változatot a füzetben kell rögzíteniük.
Továbbá arra is, hogy a b) feladatot csak akkor
kezdhetik el, ha a vázlatot elkészítették, azt
neki bemutatták, s ő azt elfogadta.
A tanár válaszol a diákok értelmező kérdéseire. A diákok (esetleg) értelmező kérdéseket tesznek fel a feladattal kapcsolatban.
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Miközben a diákok dolgoznak, a tanár járkál
A párok megoldják a Munkalap 8/a feladatát.
a teremben, s segít azoknak a pároknak, akik
elakadnak a megoldásban s ezt jelzik. Ellenőrzi
az elkészült vázlatokat: közös megoldás született-e, mindkét füzetbe átvezették-e a megoldást, adtak-e címet, megfelelő pontossággal
vázolták-e az eseményeket, találtak-e legalább
kettő további, témához kapcsolódó fontos
elemet, stb.
„vadászgép”, „partraszállás”, „francia-német fegyverszünet”, „radar”, „Nagy-Britannia”

„vadászgép”, „partraszállás”, „francia-német fegyverszünet”, „radar”, „Nagy-Britannia”

Megoldás: (8/a feladat)
Címvariációk: A légicsata; Az angliai csata;
Egyedül Németország ellen; Összecsapás a
levegőben; Az első német kudarc stb.
Lehetséges új elemek: Hitler, Németország,
Churchill, légi fölény, Királyi Légierő, (német)
bombázó(k), 1940. augusztus–szeptember,
német vereség, angol (brit) győzelem stb.

8/a) Állapítsd meg, hogy a világháború melyik
szakaszához kötődnek a felsorolt információk!
Határozd meg a téma címét! Az adatok felhasználásával készíts rövid vázlatot a füzetedbe!
A munkát további, általad fontosnak tartott
információkkal is kiegészítheted.

A tanár átnézi és minősíti a benyújtott vázlatokat. Jóváhagyja vagy további kidolgozásra javasolja. Utóbbi esetben a tanár pontosan megjelöli a hiányosságot (például: nincs cím, nincs
további elem, az események helyének, időbeliségének
megjelölése pontatlan, hiányzik a háttér és/vagy az
eredmény, stb.). Így a diákok hatékonyabban
korrigálhatják a munkát.
Ha az elkészült vázlat a feladat kiírásának
megfelel, akkor a tanár hozzájárul, hogy az
adott páros elkezdje a b) feladatot.

Az elkészült vázlatot a párok bemutatják
a tanárnak.

8/b) A vázlat segítségével írj egy 4–6 mondatos
fogalmazást, amelyben részletesen bemutatod
az eseményeket! Ügyelj a logikus, időrendi
szempontból pontos fogalmazásra!

8/b) A vázlat segítségével írj egy 4–6 mondatos
fogalmazást, amelyben részletesen bemutatod
az eseményeket! Ügyelj a logikus, időrendi
szempontból pontos fogalmazásra!  

Egy lehetséges megoldás:
Fogalmazás: A francia-német fegyverszünet
után Hitler (Németország) Nagy-Britannia
ellen fordult. A németek le akarták győzni az
angol légierőt (a Királyi Légierőt). A légi fölény
megszerzésével kívánták biztosítani a tervezett
partraszállás sikerét. Az angol (brit) vadászgépek azonban kiválóak voltak. A németekkel
szembeni harcot nagymértékben segítette egy
új technikai eszköz, a radar. A légicsata (angliai csata) két hónapig tartott, s 1940 szeptemberében angol (brit) győzelemmel végződött.

A hiányosnak vagy hibásnak minősített vázlatokat a tanár bírálata alapján a párok átdolgozzák, kiegészítik.
A párok megoldják a Munkalap 8/b feladatát.
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A foglalkozás végén a tanár összeszedi a munkalapokat és a füzeteket.
Ha a foglalkozás végén marad idő, akkor közösen ellenőrizhetik az otthon, illetve a foglalkozáson megoldott feladatokat.
Ha a b) feladatra általában nem jut idő, akkor
a tanár a fogalmazás megírását szorgalmi
(házi) feladatnak adhatja. Ebben az esetben
csak a munkalapokat szedje be az óra végén.

történelem 8.

Tanulói tevékenység

A foglalkozás végén a diákok beadják a füzetüket és a munkalapjukat.

A II. VILÁGHÁBORÚ – EURÓPAI HADMŰVELETEK
1939–1941-BEN
MUNKALAP
1939. szeptember 1-jén Hitler megtámadta Lengyelországot. Bár Nagy-Britannia és Franciaország két nappal később hadat üzent, katonai segítséget nem nyújtottak távoli szövetségesüknek. A németek villámháborús stratégiája a légierő és a gépesített szárazföldi
hadsereg gyors és lehengerlő együttműködésére épült. A jóval gyengébb lengyel hadsereg
hősiesen ellenállt, de a hatékony védelemre nem volt esélye. Szeptember végén a tönkrebombázott Varsó elesett, s néhány nap múlva az utolsó egységek is felmorzsolódtak. Lengyelország keleti részébe a német-szovjet szerződésben rögzített felosztás alapján bevonult
a Vörös Hadsereg.
A francia haderőt a lengyel kapituláció hírére visszavonták a német-francia határon kiépített erődrendszerbe, a Maginot-vonalra [ejtsd: mazsinó]. Kezdetét vette az ún. furcsa háború,
amikor a felek hadban álltak, de harcolni nem harcoltak.
Nagy-Britannia azt tervezte, hogy az Északi-tengeren elvágja a német kikötőkbe tartó skandináv vasércszállítmányok útját. Hitler azonban megelőzte: áprilisban megszállta Dániát és
Norvégiát.
Májusban a németek lerohanták a semleges Hollandiát, majd Belgiumot. A cselnek szánt
hadmozdulat sikeresnek bizonyult. A francia tábornokok azt hitték, hogy a németek az első világháborús stratégiát ismétlik meg. A francia csapatok előrenyomultak Belgiumba, ahol egyesültek a brit expedíciós sereggel. Valójában a németek a fő csapást délebbre, az Ardenneken
át indították, ott, ahol a franciák egyáltalán nem számítottak rá. Félresöpörték a védelmet, és
egy átkaroló hadművelettel csapdába ejtették a félmilliós francia–brit hadsereget. Az angol
partokról minden használható vízijárművet Dunkerque [ejtsd: dönkerk] környékére irányítottak. A
folyamatos német légitámadások közben mintegy
340 ezer katonát menekítettek ki. A hadifelszerelés azonban a
németek zsákmánya
lett.
Párizst ún. nyílt
várossá nyilvánították, s így a németek ellenállás nélkül vehették birtokba. A francia
kormány fegyverszünetet kért. Ezt a lépést De Gaulle [ejtsd: dö gól]
tábornok elutasította. Londonba távozott, s ún. emigráns kormányt hozott
étre. A fegyverszüneti egyezményben Franciaországot kettéosztották. Északi területe és az Atlanti-óceán partja német megszállás alá
került. A másik, kisebb részt a németekkel való együttműködés fejében a francia kormány fennhatósága alatt hagyták.
Bár Nagy-Britannia helyzete reménytelennek tűnt, az új miniszterelnök, Churchill [ejtsd: csörcsil] nem volt hajlandó tárgyalni a németekkel. Ezért Hitler a szigetország elfoglalását tűzte ki célul. Az in-
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vázióhoz szükséges légi fölényt a németek nem tudták
megszerezni. A brit vadászrepülők gyorsasága és manőverezési képessége megegyezett a német bombázókéval. Ráadásul őket segítette a háború előtt kifejlesztett
brit találmány, a radar. Az 1940. augusztus–szeptember
közötti angliai csata, az ún. légicsata a Királyi Légierő
győzelmével végződött. Hitler partraszállási tervei kudarcba fulladtak.

A kormány megszervezte a londoni gyerekek
vidékre telepítését

1941 tavaszán Hitler elkészíttette a Szovjetunió elleni hadjárat tervét. Sztálin nem vette figyelembe a német
csapatösszevonásokról érkező híreket. Így az 1941. június 22-én megindított elsöprő erejű támadás teljesen
váratlanul érte a Vörös Hadsereget. A németek óriási területeket foglaltak el, s százezerszám ejtettek hadifoglyokat. Körülzárták Leningrádot, s novemberben megközelítették Moszkvát. A szélsőséges időjárással viszont nem
voltak képesek megbirkózni. A hőmérséklet mínusz 30
fok alá süllyedt. A német teherautókban és tankokban
megfagyott az üzemanyag. A katonák képtelenek voltak
elviselni a hideget, fegyvereik pedig használhatatlanok-

ká váltak.
A szovjet erők összpontosítását megkönnyítette, hogy a német-japán hadműveleteket nem
hangolták össze. Japán figyelmét elsősorban a délkelet-ázsiai térség kötötte le. Így Sztálinnak sikerült semlegességi szerződést kötnie Japánnal. Ezután a Vörös Hadsereg jól képzett, speciális
szibériai hadosztályait Moszkvához rendelték. A decemberi szovjet ellentámadás jelentős mértékben visszavetette a
német erőket, akik először szenvedtek érzékeny veszteségeket. A halálos áldozatok és sebesültek száma megközelítette az egymilliót.
1941. december 7-én a Pearl Harbor [ejtsd: pörl hárbör]
elleni japán támadás következtében az Egyesült Államok
belépett a világháborúba. 1942 folyamán a tengelyhatalmakkal szemben az USA, a Szovjetunió és Nagy-Britannia
részvételével megszerveződött az ún. antifasiszta koalíció.

Radartorony
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MUNKALAP

1–2–3. feladat – Csoportmunka
Feladatok az 1. és 4. csoport számára
1.

Olvasd el az első szövegrészt! Húzd alá azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket nem
ismersz!
Csoporttársaiddal egyeztesd az aláhúzott elemeket! Próbáljátok meg közösen, a szövegkörnyezet alapján tisztázni a kifejezések jelentését! Karikázzátok be azokat, amelyeket így
sem sikerült meghatározni!

2. Olvasd el a második szövegrészt! Keresd meg az összes előforduló földrajzi nevet! Húzd
alá azokat, amelyekről nem tudod, hogy hol találhatóak!
Csoporttársaiddal egyeztessetek arról, hogy kinek melyik földrajzi névvel adódott problémája. Haladjatok a szöveg szerint és mindegyik elemet keressétek meg a Történelmi atlaszban (36 –37. oldal). Karikázzátok be azokat, amelyeket végül nem sikerült megtalálni a
térképen!

3.

Olvasd el a harmadik szövegrészt! Húzd alá a megnevezett személyeket!
Csoporttársaiddal beszéljétek meg, hogy a szöveg, illetve korábbi tanulmányaitok alapján
milyen információkat tudtok az adott személyről! Melyik országban, milyen tisztséget töltött be, mi a jelentősége, szerepe az események alakulásában. Karikázzátok be azt, akiről
ezzel a módszerrel sem sikerült megtudni az alapvető információkat!
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Feladatok a 2. és 5. csoport számára
1.

Olvasd el az első szövegrészt! Húzd alá a megnevezett személyeket!
Csoporttársaiddal beszéljétek meg, hogy a szöveg, illetve korábbi tanulmányaitok alapján
milyen információkat tudtok az adott személyről! Melyik országban, milyen tisztséget töltött be, mi a jelentősége, szerepe az események alakulásában. Karikázzátok be azt, akiről
ezzel a módszerrel sem sikerült megtudni az alapvető információkat!

2. 	Olvasd el a második szövegrészt! Húzd alá azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
nem ismersz!
Csoporttársaiddal egyeztesd az aláhúzott elemeket! Próbáljátok meg közösen, a szövegkörnyezet alapján tisztázni a kifejezések jelentését! Karikázzátok be azokat, amelyeket így
sem sikerült meghatározni!
3. 	Olvasd el a harmadik szövegrészt! Keresd meg az összes előforduló földrajzi nevet! Húzd
alá azokat, amelyekről nem tudod, hogy hol találhatóak!
Csoporttársaiddal egyeztessetek arról, hogy kinek melyik földrajzi névvel adódott problémája. Haladjatok a szöveg szerint, és mindegyik elemet keressétek meg a Történelmi atlaszban
(36–37. oldal). Karikázzátok be azokat, amelyeket végül nem sikerült megtalálni a térképen!

Feladatok a 3. és 6. csoport számára
1. 	Olvasd el az első szövegrészt! Keresd meg az összes előforduló földrajzi nevet! Húzd alá
azokat, amelyekről nem tudod, hogy hol találhatóak!
Csoporttársaiddal egyeztessetek arról, hogy kinek melyik földrajzi névvel adódott problémája. Haladjatok a szöveg szerint és mindegyik elemet keressétek meg a Történelmi atlaszban (36 –37. oldal). Karikázzátok be azokat, amelyeket végül nem sikerült megtalálni a
térképen!
2.

Olvasd el a második szövegrészt! Húzd alá a megnevezett személyeket!
Csoporttársaiddal beszéljétek meg, hogy a szöveg, illetve korábbi tanulmányaitok alapján
milyen információkat tudtok az adott személyről! Melyik országban, milyen tisztséget töltött be, mi a jelentősége, szerepe az események alakulásában. Karikázzátok be azt, akiről
ezzel a módszerrel sem sikerült megtudni az alapvető információkat!

3.

Olvasd el a harmadik szövegrészt! Húzd alá azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
nem ismersz!
Csoporttársaiddal egyeztesd az aláhúzott elemeket! Próbáljátok meg közösen, a szövegkörnyezet alapján tisztázni a kifejezések jelentését! Karikázzátok be azokat, amelyeket így
sem sikerült meghatározni!

4. Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik az igaz és melyik a hamis. A helyes választ
jelöld X-szel a táblázat megfelelő oszlopában! A megoldáshoz használhatod a Történelmi
atlasz 36. oldalán található térképet. Fontold meg a döntést, mert csak a módosítás nélküli, egyértelmű válaszok értékelhetőek.
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Állítás

Igaz

Hamis

1. Nagy-Britannia és Franciaország Lengyelország szövetségese volt 1939-ben.
2. A németek nem vetették be a légierőt a lengyelországi
hadjáratban.
3. A furcsa háború időszakában a francia haderőt a Maginot-vonalon állomásoztatták.
4. Hitler azért szállta meg Dániát és Norvégiát, hogy előkészíthesse a partraszállást Nagy-Britanniában.
5. Az első világháborúban a németek Belgiumon át támadták meg Franciaországot.
6. A francia hadvezetés nem számított arra, hogy a németek
az Ardenneken át támadják meg Franciaországot.
7. 1940-ben a németek bevonultak Párizsba.
8. A németek Franciaország egész területét megszállták
1940-ben.
9. A német légierő ütőképességét az biztosította, hogy elsőként alkalmazták a radart.
10. A német támadás előtt Sztálin gondosan megszervezte a
szovjet határvédelmet.

5. A szöveg segítségével állítsd időrendbe a megadott eseményeket! A sorszámokat írd be a
táblázat megfelelő oszlopába!
Események

Sorszám

A francia-brit csapatokat Dunkerque közelében bekerítik.

6

Lengyelország kapitulál.

2

A furcsa háború.

3

Németország megtámadja Lengyelországot.

1

Hitler elfoglalja Dániát és Norvégiát.

4

Hitler megtámadja a Szovjetuniót.

9

A légicsata.

8

Németország és Franciaország fegyverszünetet köt.

7

Japán és a Szovjetunió semlegességi szerződést köt.

6

Németország megtámadja Hollandiát és Belgiumot.

5
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6.

történelem 8.

„Ezért” vagy „mert”?
Olvasd el a tankönyvszövegnek azt a részét, ahol a francia-német fegyverszünet megkötéséről esik szó! Utána aláhúzással jelöld, hogy melyik két változat a helyes az alábbi, okokozati összefüggéseket megfogalmazó mondatok közül!
A) De Gaulle tábornok elutasította a francia fegyverszünetet, ezért Londonba távozott.
B) De Gaulle tábornok elutasította a francia fegyverszünetet, mert Londonba távozott.
C) De Gaulle tábornok Londonba távozott, mert elutasította a francia fegyverszünetet.
D) De Gaulle tábornok Londonba távozott, ezért elutasította a francia fegyverszünetet.
A felsorolt mondatpárok közül az egyik az „ezért”, a másik a „mert” kötőszóval válik helyessé. Mindegyik esetben nézd át újra a tankönyvszöveg megfelelő részét, majd az ok-okozati összefüggés meghatározása után egészítsd ki a mondatokat az odaillő kötőszóval!
1/A) A lengyel hadseregnek nem volt esélye a németekkel szemben,
német hadsereg jóval erősebb volt, mint a lengyel.
1/B) A német hadsereg jóval erősebb volt, mint a lengyel,
seregnek nem volt esélye a németekkel szemben.
2/A) Lengyelország

keleti

részét

a

Vörös

a

a lengyel had-

Hadsereg

szállta

meg,

a háború kitörése előtt a német-szovjet szerződésben
így állapodtak meg.
2/B) A háború kitörése előtt a német-szovjet szerződésben így állapodtak meg,
Lengyelország keleti részét a Vörös Hadsereg szállta meg.
3/A) A francia hadsereg Belgiumba nyomult,

a francia tábor-

nokok azt hitték, hogy a németek az első világháborús haditervüket ismétlik meg.
3/B) A francia tábornokok azt hitték, hogy a németek az első világháborús haditervüket
ismétlik meg,

a francia hadsereg Belgiumba nyomult.

4/A) Párizst nyílt várossá nyilvánították,

a németek szaba-

don bevonulhattak a városba.
4/B) A németek szabadon bevonulhattak a városba,
nyílt várossá nyilvánították.

Párizst
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5/A) Churchill nem tárgyalt Hitlerrel,

Hitler Nagy-Bri-

tannia elfoglalását tűzte ki célul.
5/B) Hitler Nagy-Britannia elfoglalását tűzte ki célul,

Chur-

chill nem tárgyalt Hitlerrel.
6/A) A z angliai csata folyamán a britek tájékozódhattak a német támadásokról,
a radar lehetőséget nyújtott az ellenséges csapatok mozgásának követésére.
6/B) A radar lehetőséget nyújtott az ellenséges csapatok mozgásának követésére,
az angliai csata folyamán a britek tájékozódhattak a német támadásokról.
7/A) A Királyi Légierő megnyerte a légicsatát,

Hitler partra-

szállási tervei kudarcba fulladtak.
7/B) Hitler partraszállási tervei kudarcba fulladtak,

a Királyi

Légierő megnyerte a légicsatát.
8/A) Sztálin

nem

vette

figyelembe

a

német

támadásra

utaló

jelzéseket,

a támadás váratlanul érte a Vörös Hadsereget.
8/B) A támadás váratlanul érte a Vörös Hadsereget,

Sztálin

nem vette figyelembe a német támadásra utaló jelzéseket.
9/A) A

Vörös

Hadsereg

szibériai

hadosztályait

Moszkvába

rendelték,

a Szovjetunió és Japán semlegességi megállapodást kötött.
9/B) A Szovjetunió és Japán semlegességi megállapodást kötött,
a Vörös Hadsereg szibériai hadosztályait Moszkvába rendelték.
10/A) Japán megtámadta az Egyesült Államokat,

az USA be-

lépett a II. világháborúba.
10/B) A z USA belépett a II. világháborúba,
az Egyesült Államokat.

Japán megtámadta
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7.

történelem 8.

Az alábbi mondatok időrendi sorrendben utalnak a világháború eseményeire. Egy-egy
szó azonban mindegyikben hibásan szerepel, s ezért az állítás pontatlan. Aláhúzással jelöld, hogy melyik szót kell kicserélni, majd írd le a mondat helyes változatát! A megoldáshoz a szöveget nem, de a Történelmi atlasz 36. oldalán található térképet használhatod.
1. Bár Nagy-Britannia és Franciaország két nappal később hadat üzent, katonai segítséget
nem nyújtottak szomszédos szövetségesüknek.

2. Lengyelország nyugati részébe a német-szovjet szerződésben rögzített felosztás alapján
bevonult a Vörös Hadsereg.

3. Kezdetét vette az ún. különös háború, amikor a felek hadban álltak, de harcolni nem harcoltak.

4. A francia partokról minden használható vízijárművet Dunkerque környékére irányítottak.

5. Párizst ún. szabad várossá nyilvánították, s így a németek ellenállás nélkül vehették birtokba.

6. A francia kormány békeszerződést kért.

7. A brit bombázók gyorsasága és manőverezési képessége megegyezett a német bombázókkal.

Tanári útmutató
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8. 1941 tavaszán Hitler elkészíttette a Franciaország elleni támadás tervét.

9. A német teherautókban és tankokban elfogyott az üzemanyag.

10. 1941. december 7-én a Pearl Harbor elleni német támadás következtében az Egyesült
Államok belépett a világháborúba.

8.
„vadászgép”, „partraszállás”, „francia-német fegyverszünet”, „radar”, „Nagy-Britannia”
a) Állapítsd meg, hogy a világháború melyik szakaszához kötődnek a felsorolt információk!
Határozd meg a téma címét! Az adatok felhasználásával készíts rövid vázlatot a füzetedbe!
A munkát további, általad fontosnak tartott információkkal is kiegészítheted.
b) A vázlat segítségével írj egy 4–6 mondatos fogalmazást, amelyben részletesen bemutatod
az eseményeket! Ügyelj a logikus, időrendi szempontból pontos fogalmazásra!

2. a rákosi-korszak – A szén és vas országa

Történelmi forrás azonosítására és
értelmezésére irányuló képességfejlesztés
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

A történeti háttér ismerete nélkül értelmezhető, a forrással kapcsolatos alapvető információk meghatározása. A történeti háttér
azonosítása; az aktív és passzív szókincs bővítése. Az értelmező
olvasás megerősítése. Forráselemzés a történeti háttér megismerése után: forrás átfogalmazása objektív, tárgyilagos nézőpontból; a forráskritikai képességek kibontakoztatása.

Időkeret

90 perc (két tanóra)

Ajánlott korosztály

14 éves (8. évfolyam)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy
ismeret)

Megelőző tananyag:
•• A fordulat éve; a sztálini rendszer kiépítése Magyarországon
Követő tananyag:
•• Nagy Imre reformprogramja

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben

•• Tantervi kapcsolódások:
történelem 8. évfolyam (A Szovjetunió a harmincas években;
A kétpólusú világrendszer és a hidegháború; Kommunista
diktatúrák Kelet-Közép-Európában);
földünk és környezetünk (Tájékozottság hazai földrajzi-környezeti kérdésekben; Tájékozottság regionális és globális
földrajzi-környezeti kérdésekben).
•• Kereszttantervi kapcsolódások:
információs és kommunikációs kultúra – a megismerési képességek fejlesztése;
tanulás – az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak
elsajátíttatása; a gondolkodási képességek fejlesztése;
hon- és népismeret.
Szűkebb környezetben
ember és társadalom:
•• szöveg átfogalmazása adott szempont szerint;
•• adott történelmi esemény okainak és következményeinek
a kiválasztása;
•• kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban;
magyar nyelv és irodalom:
•• az aktív és passzív szókincs gazdagítása önálló munkával;
•• a szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazása;
•• nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása;
•• az elbeszélői nézőpont értékelése;
földünk és környezetünk:
•• a gazdasági élet jelenségeiben, folyamataiban megnyilvánuló
kölcsönhatások felismerése, egyszerű értelmezése;
•• a társadalmi-gazdasági események egyes országok fejlődésére
gyakorolt hatásainak felismerése.
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A képességfejlesztés fókuszai

történelem 8.

A szövegértés–szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
Fogalommeghatározás a forrásból nyert információk alapján;
Szókincsbővítés önálló munkával;
A szövegstruktúra felismerése;
A szövegösszefüggések és kohéziós eszközök felismerése;
Vázlatkészítés a tartalmi kulcselemek összefüggésének meghatározásával;
Önálló véleményalkotás;
Eltérő nézőpontú szöveg alkotása;
Az egyéni, páros és csoportos munka módszereinek alkalmazása: a társakkal való hatékony együttműködés és az egyéni tudás
megosztásának gyakorlása.

Módszertani ajánlás
Az első foglalkozáson a diákok egy rövid forrás feldolgozásával szerezhetnek néhány alapvető
információt a korszakról. Ezt követi a történeti háttér feldolgozása. Ha a kolléga a diákok képességeinek ismeretében jónak látja, akkor a szöveget hangosan felolvashatja. A szövegstruktúra felismerését és a szöveg globális megértését segítik a 2–4. feladatok. A tematikus egységek és a szöveg
összevetésével a diákok általános képet nyerhetnek a tárgykörről. A globális megértést készíti elő
az ismeretlen szavak és kifejezések tisztázása. A tartalmi kulcselemek szöveghez rendelése pedig
a szövegen, illetve szövegrészeken belüli logikai kapcsolatok felismerését szolgálja.
Az első foglalkozáson a diákok egyéni munkában dolgoznak, mert az adott tevékenységtípusok gyakorlásának az egyéni tanulási stratégiák fejlesztésében jelentős szerepe van. Ezért az
előírt feladatot bizonyos százalékban mindenkinek el kell végezni, de a saját haladási tempója
alapján csak bizonyos részfeladatokra vonatkozóan (1. feladat); illetve csak a szöveg bizonyos
hányadában (2–3. feladat).
A feladatokra vonatkozó időkereteket minden feladat előtt célszerű tisztázni, s jól látható
módon felírni a táblára. (1. feladat: 10 perc; összegzés: 5 perc; 2. feladat: 10 perc; 3. feladat: 10 perc;
összegzés, 2–3. feladat: körülbelül 7 perc). A fennmaradó 3 perc a házi feladat ismertetésére, illetve a kisebb technikai csúszások áthidalására fordítható. Ha a tanár a diákok háttértudásának
függvényében úgy ítéli meg, hogy az ismeretlen szavak és kifejezések tisztázására több idő szükséges, akkor a 2–3. feladatot összevonhatja. Ha az első foglalkozáson marad idő, akkor a diákok
elkezdhetik, illetve meg is oldhatják a 4. feladatot, amelyben a felsorolt tartalmi kulcselemeket
a szöveghez kell rendelniük, illetve a szövegrészek szerint kell tagolniuk (4. feladat). Amenynyiben a foglalkozáson erre nem jut idő, akkor a diákok ezt otthon, házi feladatként oldják meg.
A továbblépéshez szükséges, hogy a második foglalkozásra minden diák úgy érkezzen, hogy a
4. feladatot megoldotta.
A házi feladat megoldását azonban egyeztessék a második foglalkozás elején, mert ha hibás
a megoldás, akkor ez negatív módon befolyásolhatja a 6. feladat megoldását. Ajánlott ellenőrzési
mód: a tanár írja fel a megoldást a táblára, s ezt a diákok vezessék át a munkalapra. Amikor a
diákok a vázlatot készítik, akkor a tanár járjon körbe, és mérje fel, hogy kiknek okozott nagy
nehézséget a 4. feladat. Ezeknek a diákoknak (pároknak) valószínűleg célszerű segítséget nyújtani a vázlatkészítés folyamán is.
A második foglalkozás az első foglalkozáson (és a házi feladattal) megalapozott tudás alkalmazására épül. Az 5. feladat a felismert logikai kapcsolatok pontos meghatározása
és rögzítése (vázlatkészítés), a 6. feladat pedig az, hogy a diákok az elkészült vázlat segítségével a tárgykörrel kapcsolatos irányított kérdéseket és válaszokat fogalmazzanak meg. A 7.
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feladatban a diákok a tanultakat egy másik aspektusban, a forráselemzés–forráskritika területén alkalmazzák. Ugyanazzal a forrással dolgoznak, mint az első foglalkozáson, de míg
ott a történeti háttér ismerete nélkül csak néhány közvetlen, direkt információt határozhattak meg, addig a 7. feladatban a szöveg közvetett vonatkozásait is értelmezniük kell.
Az 5–6–7. feladatok más-más fejlesztési célokat szolgálnak. Ezért a feladatok teljes megoldásával szemben előnyt élvez az a szempont, hogy mindegyik pár, illetve csoport valamennyi feladattal foglalkozzon. Az 5–6. feladat esetében a differenciálás arra épül, hogy
a párok csak részben oldják meg a feladatot. Ezért szükséges már a foglalkozás elején, illetve a feladatok ismertetésekor rögzíteni, hogy egy-egy feladatra hány perc fordítható. (A
házi feladat ellenőrzése: 2 perc. Az 5. feladat: 20 perc pármunka; összegzés nincs, a tanár a
munkalapok beszedése után tekinti át a vázlatokat. A 6. feladat: 10 perc, összegzés nincs, a
tanár a munkalapok beszedése után javítja a diákok által megfogalmazott kérdéseket és válaszokat. A 7. feladat 10 perc, összegzés nincs, a tanár a munkalapok beszedése után értékeli a csoportok megoldásait. A fennmaradó 3 perc a munkalapok-füzetek beszedésére, illetve
a kisebb technikai csúszások áthidalására fordítható.)
Pármunka esetén (5–6. feladat) kedvező, ha heterogén párok dolgoznak együtt, ahol a jobb
képességűek segíthetik a gyengébbeket. Ha a tanár úgy látja jónak – a diákok társas kapcsolatait figyelembe véve –, az első foglalkozás végére meghatározhatja a párokat, hogy a második
foglalkozáson a diákok már ennek alapján foglaljanak helyet a teremben. Megfelelő pármunka
esetén a feladatot közösen oldják meg, illetve ha egyes részfeladatokat külön-külön is dolgoznak
ki, a megoldásokat ne csak bemásolják, hanem magyarázzák is el egymásnak, s a munkalapra,
illetve a füzetbe az így összeállított közös megoldást vezessék át. Továbbá mindketten képesek
arra, hogy a válaszokat-megoldásokat a többieknek bemutassák és értelmezzék.
Azok a párok, akik korábban befejezték az 5. feladatot, s azt a tanár megfelelőnek találta,
kezdjék el a 6. feladatot. Ha ez jelentős időkülönbözetet jelent a többiekhez képest, akkor ezeknek a pároknak javasolható, hogy próbálkozzanak több variációt megadni a lehetséges kérdésekre és válaszokra. A csoportmunkához (7. feladat) hat, heterogén csoport kialakítása javasolt.
Csoportmunkában szintén a pármunka esetében részletesen leírt együttműködési, illetve munkamegosztási formák tekinthetők optimálisnak. Mivel a csoportmunka (7. feladat) a pármunkát követi (5–6. feladat), a csoportalkotásra ajánlható, hogy ha vannak olyan párok, akik nem
töltötték ki a 10 percet, de elkészültek a 6. feladattal, folyamatosan alakuljanak csoportok, akik
elkezdik a 7. feladatot. Ez elejét veheti annak, hogy a feladat nélkül maradt diákok fegyelmezetlenkedni kezdjenek. Ha a pármunkában a diákok heterogén párokban dolgoznak, annak
nem mond ellent, hogy heterogén csoportok jöjjenek létre. Ez a csoportszervezés technikailag
megkönnyíti a foglalkozás koordinációját, hiszen a tanárnak több lehetősége van a csoportokat
instruálni akkor, ha a feladatot nem mindegyik csoport egyszerre kezdi. (A 6. feladat megoldásait frontálisan nem egyeztetik, a megoldásokat a tanár ellenőrzi és javítja, amikor beszedi
a munkalapokat.) Azokból a párokból, akik kitöltik a 10 perces időkeretet, célszerű az ülésrend
alapján csoportokat szervezni, hogy amikor a diákok a csoportmunkához körbe ülnek, akkor ez
ne igényeljen hosszas átköltözéseket a terem különböző pontjai között.
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. Célszerű, hogy a tanár feljegyezze a pár- és csoportbeosztást, hogy ne
okozzon gondot számára az értékelésben, ha ezt a diákok elfelejtik. (Abban az esetben, ha a tanár koordinálja a pár-, illetve csoportalkotást, akkor a beosztás amúgy is a rendelkezésére áll.)
A második foglalkozás végén a tanár összeszedi a munkalapokat, illetve a füzeteket, hogy
ellenőrizze a diákok munkáját. Ha van olyan csoport, ahol az utolsó részfeladatot (7/d) nem tudták megoldani vagy befejezni, akkor legyen lehetőségük a munkát egyénileg otthon befejezni,
s munkalapjukat a következő tanórán leadni. (Füzetüket azonban leadhatják, mert a feladathoz
csak a munkalapra van szükségük.)
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A tanórákon legyen a tanári asztalon egy Magyar értelmező kéziszótár és egy Idegen szavak és
kifejezések szótára. (De: az 1. feladathoz ne használják, mert a fogalommagyarázatot a forrás alapján kell megfogalmazniuk.) Optimális, ha e kiadványok újak, rendszerváltás utániak. Ellenkező
esetben a tanárnak fel kell készülnie arra, hogy kiegészítse vagy korrigálja az ismeretlen szavak
és kifejezések szótárakban fellelhető definícióit. (Például az „elvtárs” kifejezést a rendszerváltás
előtti Értelmező szótár köznapi és általános megszólítási formaként definiálja. Ez a korszakhoz
kötődő látásmód, amely számos más, ideologikus kifejezésnél valószínű, jócskán összezavarhatja a diákokat, s inkább hátráltatja, mint segíti szókincsük bővítését.)
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.
Ajánlott ismeretterjesztő folyóiratok:
Rubicon
História
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században (Osiris Kiadó, Budapest, 1999)
Magyar Történeti Szöveggyűjtemény 1914–1999. (I–II. kötet). Szerkesztette: Romsics Ignác (Osiris Kiadó, Budapest, 2000)
Magyar Kódex (6. rész). Magyarok a 20. században. Magyarország művelődéstörténete 1918–
2000. (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001)
Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a XX. század közepéig. Szerkesztette:
Honvári János (Aula Kiadó, Budapest, 1996)
Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében (Osiris Kiadó, Budapest, 2002)
Gál László: „Csak a szépre…” In: Budapesti élet-képek az 1950-60-as évekből (Fekete Sas
Kiadó, Budapest, 2005)
A rebellis tartomány. Magyarország története 1945–1998. (Új Képes Történelem sorozat;
Helikon Kiadó, Budapest, 1998

A forrás elolvasása

Az ismeretlen szavak és kifejezések jelölése, azonosítása

Fogalom-meghatározás

Alapinformációk azonosítása

Összegzés

1.

2.

3.

4.

5.

1. Forráselemzés

Lépések, tevékenységek

1. ÓRA

MODULVÁZLAT

A szókincs gazdagítása
Különböző típusú információhordozók összevetése összevetése

Információkeresés
Különböző típusú információhordozók összevetése

Az előzetes tudás alkalmazása
Közvetlen és közvetett
információk felismerése

A szókincs gazdagítása
önálló munkával

Értő olvasás

Kiemelt készségek,
képességek

Tanári segítséggel

Tanári segítséggel
legalább egy információ megjelölése a
háromból

Tanári segítséggel
legalább egy lényeges információ
megjelölése

Idő szerint

Idő szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Frontális

Egyéni

Egyéni

Egyéni

Egyéni

Munkaformák

Munkalap;
forrás;
1/a–b feladat

Munkalap
forrás;
1. feladat

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Kutatás

Kutatás

Munkalap forrás;
1/a–f feladat,
füzet,
Történelmi atlasz
(40. old.)

Munkalap
forrás;
1/e-f feladat,
Történelmi atlasz
(40. old.)

Problémamegoldás Munkalap
forrás;
1/c–d feladat

Néma

Néma

Módszerek

Tanulásszervezés

Tanári útmutató
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A szöveg elolvasása

A szöveg tagolása az alcímek
szerint

Az ismeretlen szavak és kifejezések jelölése, azonosítása

Összegzés

2.

3.

4.

5.

A szövegstruktúra felismerése
Az előzetes tudás és
tapasztalatok alkalmazásának gyakorlása
A szókincs gazdagítása

Az előzetes tudás és
tapasztalatok alkalmazásának gyakorlása
A szókincs gazdagítása
önálló munkával

Az előzetes tudás alkalmazása
A szövegstruktúra felismerése

Értő olvasás

Alapvető információk a tárgyElőfeltevések kialakítása
körről; az alcímek tanulmányo- a témával kapcsolatban
zása, értelmezése;

1.

2. A szöveg olvasása, megértése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Tanári segítséggel

Tanári segítséggel
a nyolc bekezdésből legalább négyet
feldolgoz

Tanári segítséggel
a négy rész közül
legalább kettő meghatározása

Idő szerint

Tanári segítséggel

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Frontális

Egyéni

Egyéni

Egyéni

Egyéni

Munkaformák

Munkalap
szöveg;
2. feladat

Munkalap
2. feladat

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Megbeszélés

Munkalap
szöveg;
2–3. feladat
Magyar értelmező
kéziszótár;
Idegen szavak és kifejezések szótára

Kutatás
Munkalap szöveg;
Problémamegoldás 3. feladat
füzet
Magyar értelmező
kéziszótár;
Idegen szavak és kifejezések szótára

Problémamegoldás Munkalap
szöveg;
2. feladat

Néma

Néma

Módszerek

Tanulásszervezés
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–

Kiemelt készségek,
képességek

Tartalmi kulcselemek azonosítása a szövegben

Megadott tartalmi kulcselemek
tagolása a szövegstruktúra
alapján

2.

Idő szerint

–

Kulcselemek tartalmi
Idő szerint
összefüggésének meghatározása a szöveg alapján
Globális megértés

Az előzetes tudás alkalmazása
Információkeresés
Lényegkiemelés

3. Szövegértési gyakorlat (házi feladat)

A házi feladat ismertetése

1.

6.

Lépések, tevékenységek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Egyéni

Egyéni

Frontális

Munkaformák

Munkalap
szöveg;
4. feladat

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Problémamegoldás Munkalap
szöveg;
4/b feladat

Problémamegoldás Munkalap
szöveg;
4/a feladat

Megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

Tanári útmutató
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Kiemelt készségek,
képességek

A házi feladat ellenőrzése

Vázlatkészítés

Irányított kérdések és válaszok
megfogalmazása

1.

2.

3.

Globális megértés
Az előzetes tudás és
tapasztalatok alkalmazásának gyakorlása
Nyelvtani, helyesírási,
nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása
A szövegösszefüggések
és kohéziós eszközök
felismerése

Az előzetes tudás és tapasztalatok alkalmazása
Kulcselemek tartalmi
összefüggésének meghatározása
Kulcselemek közötti
logikai kapcsolatok meghatározása
Globális megértés

A szövegstruktúra felismerése
Globális megértés

1. A tanultak alkalmazása; szövegalkotás

Lépések, tevékenységek

2. ÓRA

Frontális

Munkaformák

Tanári segítséggel
Pármunka
Ha nem tudták
befejezni a vázlatot,
akkor használhatják
a szöveget.
A hét részfeladatból
legalább hármat
megoldanak.
Adott részfeladathoz több helyes
megoldást kidolgoznak.

Munkalap
szöveg;
4–5. feladat
füzet

A táblára elkészített
megoldás
Munkalap
szöveg;
4/b feladat

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Problémamegoldás Munkalap
6. feladat
füzet

Megbeszélés

Magyarázat

Módszerek

Tanulásszervezés

Tanári segítséggel
Pármunka
a nyolc bekezdésből
legalább négy feldolgozása

Tanári segítséggel

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei
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Kiemelt készségek,
képességek

Példák gyűjtése a tárgyilagos,
illetve elfogult ábrázolás szemléltetésére

A cikkrészlet átfogalmazása
tárgyilagos nézőpont szerint

3.

4.

Az előzetes tudás alkalmazása
Eltérő nézőpontú szöveg
alkotása
A közvetlen és közvetett
információk felismerése
A szövegösszefüggések
és kohéziós eszközök
felismerése
Nyelvtani, helyesírási,
nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása

Az előzetes tudás alkalmazása
A közvetlen és közvetett
információk felismerése

A szerzői objektivitás értékelése Az előzetes tudás alkalmazása
A közvetlen és közvetett
információk felismerése

2.

Az előzetes tudás alkalmazása
Globális megértés

A forrás ismételt elolvasása

1.

2. Forráselemzés; szövegalkotás

Lépések, tevékenységek

Tanári segítséggel
a csoporton belüli
munkamegosztás
alapján

Tanári segítséggel
a csoporton belüli
munkamegosztás
alapján

Tanári segítséggel

Idő szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Csoportmunka

Csoportmunka

Csoportmunka

Csoportmunka

Munkaformák

Megbeszélés
Problémamegoldás

Kutatás
Megbeszélés

Megbeszélés

Néma

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap
forrás
7/d feladat

Munkalap
forrás
7/b-c feladat

Munkalap
forrás
7/a feladat

Munkalap
forrás
7. feladat

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
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ÉRTÉKELÉS
A foglalkozáson a diákok csoport- és pármunkában is dolgoznak. Ez indokolttá teszi, hogy az
értékelésben jelenjenek meg a szociális kompetenciák is. Fontos, hogy a tanulók tapasztalják, az
egyéni eredményesség jelentős mértékben az együttműködési képességek függvénye.
Az értékelés a kompetenciák figyelembe vételével azt tükrözze-közvetítse a tanuló számára,
hogy miben sikeres, továbbá hogyan, milyen konkrét stratégiával 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 az érdemjegyet, 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 és a füzet értékelésére épül.

Tanári útmutató
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. óra
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A tanár ismerteti a feladatot: a forrás elolvasása
és a Munkalap 1/a–f feladatainak megoldása.
Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy az adott
idő alatt minden részfeladattal foglalkozniuk
kell. Az 1/d megoldásakor legalább egy szövegben közölt elemet mondatba kell foglalniuk.
Az 1/e–f feladatokban törekedjenek arra, hogy
a hiányzó három részelemből legalább egyet
megnevezzenek.

A diákok megkeresik a forrást és tanulmányozzák a megjelölt feladatokat. (Munkalap: forrás;
1/a–f feladat)

A diákok értelmező kérdéseket tehetnek fel a
feladatokkal kapcsolatban.

A tanár válaszol a diákok értelmező kérdéseire. A diákok a tanár instrukciói alapján elolvassák
a forrást és megoldják a feladatokat.
Miközben a diákok dolgoznak, a tanár járkál
a teremben, s segít azoknak a diákoknak, akik
elakadnak a megoldásban, s ezt kézfelemeléssel jelzik.
Megoldás:

1. feladat:

a) Olvasd el a szöveget! Húzd alá a szövegben
azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
korábban nem ismertél!
b) Az aláhúzott szavak és kifejezések közül
karikázd be azokat, amelyeknek a jelentését
a szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni!
c) Keretezd be a szövegben a „sztahanovista”
kifejezést! Olvasd el még egyszer a szövegnek
azokat a részeit, ahol ez a kifejezés szerepel!
d) Sztahanovistának azt nevezzük, aki jó mun- d) A forrásban közölt ismeretek alapján az
kás (minimum megoldás).
alábbi mondat kiegészítésével határozd meg a
Sztahanovistának azt nevezzük, akinek a telje- „sztahanovista” kifejezés jelentését! Ügyelj arra,
sítménye többszöröse az előírt teljesítménynek; hogy egy meghatározásban mindig a leglényeaki az előírt teljesítménynek a többszörösét
gesebb információknak kell megjelenni.
teljesíti. (Minden hasonló értelmű meghatározás teljes megoldásnak számít.)
Sztahanovistának azt nevezzük, aki…
e) Melyik települést nevezi meg a forrás?
Sztálinváros
Mi a település mai neve? Dunaújváros

e) Melyik települést nevezi meg a forrás?
Keresd meg a Történelmi atlasz 40. oldalán! Mi
a település mai neve?

f) 1952-ben

f) Mikor keletkezett a forrás?
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Tanári tevékenység

A feladat összegzése. (Munkalap: 1/a–f feladat)
Először a forrás alapján könnyen azonosítható elemeket ellenőrizzék. (Munkalap: 1/e–f
feladat)
A tanár a jelentkezők közül szólít fel diákokat.
Mindegyik diák egy-egy részmegoldást ismertet. Ha valaki hibás megoldást közöl, akkor
a tanár ne minősítse, de szólítson fel újabb
diáko(ka)t.
Ha egy-egy rész tagolásával kapcsolatban
tömegesnek tűnik a hibázás, akkor a tanár
magyarázattal egészítse ki a helyes megoldást
úgy, hogy közben együtt tanulmányozzák a
szöveget.
Az 1/e feladat megbeszélésekor Sztálinvárost/
Dunaújvárost keressék meg a térképen.
A fogalommagyarázat ellenőrzése. (Munkalap:
1/c feladat)

történelem 8.

Tanulói tevékenység

Először a forrás alapján könnyen azonosítható
elemeket ellenőrzik. (Munkalap: 1/e–f feladat)
A tanár által felszólított diákok ismertetik
a megoldást.

A diákok pótolják, illetve javítják megoldásukat.

A diákok megkeresik a térképen Sztálinvárost/
Dunaújvárost.
A fogalommagyarázat ellenőrzése. (Munkalap:
1/c feladat)
Néhány önként vállalkozó diák felolvassa megoldását.

A tanár az elhangzott meghatározásokra reflektálva, azokat összegezve definiálja a fogalmat. Kéri a diákokat, hogy a füzetükbe írják fel A diákok a tanár instrukciói alapján átvezetik
a témakör címét, a feladat számát, s jegyezzék
a megoldást a füzetükbe.
fel a definíciót.

A korábban nem ismert, illetve a szövegkörnye- A korábban nem ismert, illetve a szövegkörnyezet alapján sem azonosított szavak és kifejezé- zet alapján sem azonosított szavak és kifejezések meghatározása. (Munkalap: 1/a–b feladat) sek meghatározása. (Munkalap: 1/a–b feladat)
Az elemek megnevezésénél a szöveg szerinti
sorrendben haladnak.
A tanár a jelentkező diákokat szólítja fel.

A diákok folyamatosan követik a szöveget,
hogy a megjelölt elemeket megnevezhessék.

A tanár jegyzetel a táblára. Mindegyik szó csak
egyszer kerül fel.
Miután a „sztahanovista” kifejezést már közösen definiálták, ezt már nem jegyzik fel
a táblára még abban az esetben sem, ha valaki
a forrásban aláhúzta, illetve bekarikázta. 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 felolvassa a Magyar
értelmező kéziszótárból vagy az Idegen szavak szótárából. Javasolt, hogy minden szó és kifejezés
esetében a tanár írjon fel a táblára egy egyszerű,
de a jelentést szemléltető példamondatot.

A diákok felsorolják a bekarikázott elemeket.
(Munkalap: 1/b feladat)
A diákok felsorolják az aláhúzott elemeket.
(Munkalap: 1/a feladat)
A jelentkező diákok elmagyarázzák, honnan
jöttek rá a szó jelentésére.
Az általuk megjelölt szövegkörnyezetet a többi
diák is megkeresi a munkalapjában.

A diákok rögzítik a füzetükben a közösen
definiált szavak jelentését, illetve átvezetik a
táblára felírt példamondatokat is.

Tanári útmutató
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Tanulói tevékenység

Lehetséges előforduló elemek: elvtárs, vattázott, tűzállótéglagyár, taktus, brigád.
(Ha a tanórán rendszerváltás előtti Értelmező
szótárt használnak, akkor a tanár pontosítsa az
adott rendszerhez köthető, de ma már módosult jelentésben használt szavak meghatározását.)

2. A szöveg elolvasása, megértése
Tanári tevékenység

A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap: 2.
feladat)
Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy a szöveget az alcímek alapján kell tagolniuk. Ha
a tanár jónak látja, elmagyarázhatja, hogy a
szövegen belül a kisebb-nagyobb tagolásokat a
bekezdések jelzik, tehát a négy egységre bontáshoz támpont, hogy hol vannak a szövegben
új bekezdések. Kéri a diákokat, hogy ceruzával
dolgozzanak, hogy ha tévednek, akkor korrigálhassák megoldásukat. Kéri a diákokat, hogy
a szöveg olvasása közben folyamatosan tekintsenek rá az alcímekre.

Tanulói tevékenység

A tanári magyarázat közben a diákok tanulmányozzák a feladatot (Munkalap: 2. feladat),
illetve a feladat megoldásához kapcsolódó
alcímeket.
2. feladat
Olvasd el a szöveget, és a megadott alcímek
szerint vízszintes vonallal tagold négy részre!
I. Gazdaságpolitika Magyarországon 1948 után
II. Az első ötéves terv iparosítási programja
III. A mezőgazdaság kollektivizálása
IV. Az életszínvonal alakulása.

A tanár válaszol a diákok értelmező kérdéseire. A diákok értelmező kérdéseket tehetnek fel.
Miközben a diákok dolgoznak, a tanár járkál
a teremben, s segít azoknak a diákoknak, akik
elakadnak a megoldásban s ezt jelzik.

A diákok megoldják a feladatot.

A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap:
3. feladat)

A diákok a tanári magyarázat közben tanulmányozzák a feladatot. (Munkalap: 3. feladat).

a) Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket korábban nem ismertél!
b) Az aláhúzott szavak és kifejezések közül
karikázd be azokat, amelyeknek a jelentését
a szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni!
Miközben a diákok dolgoznak, a tanár járkál
Mivel a feladat típusát a gyerekek ismerik
a teremben, s rávezető kérdésekkel támpontot (Munkalap: 1/a–b feladat), valószínű, hogy
nyújt a jelentések azonosításához azoknak,
értelmező kérdéseket nem tesznek fel.
akik kézfelemeléssel jelzik, hogy tanári segítsé- A diákok megoldják a feladatot. Segédeszközül
get igényelnek.
használhatják a Magyar értelmező kéziszótárt és
az Idegen szavak és kifejezések szótárát.
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Összegzés (Munkalap: 2–3. feladat)
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Megoldás (Munkalap: 2. feladat)
I. Gazdaságpolitika Magyarországon 1948
után: 1. bekezdés
II. Az első ötéves terv iparosítási programja:
2–6. bekezdés
III. A mezőgazdaság kollektivizálása: 7. bekezdés
IV. Az életszínvonal alakulása: 8. bekezdés
A tanár a jelentkezők közül szólít fel diákokat.
Mindegyik diák egy-egy részmegoldást ismertet. Ha valaki hibás megoldást közöl, akkor
a tanár ne minősítse, de szólítson fel újabb
diáko(ka)t.
Ha egy-egy rész tagolásával kapcsolatban
tömegesnek tűnik a hibázás, akkor a tanár
magyarázattal egészítse ki a helyes megoldást
úgy, hogy közben együtt tanulmányozzák a
szöveget.
A feladat összegzéséhez (Munkalap: 3. feladat)
a tanár két oszlopot rajzol a táblára: az egyikbe
a nem ismert, de a szövegkörnyezet alapján
azonosított (aláhúzott) elemek kerülnek,
a másikba a továbbra is ismeretlen (bekarikázott) szavak és kifejezések. Kéri a diákokat,
hogy a füzetükben jelöljék a feladat sorszámát.

A tanár által felszólított diákok ismertetik
a megoldást.
A tanári magyarázat közben a diákok tanulmányozzák a szöveget.
A helyes megoldásokat mindegyik diák átvezeti a munkalapjára úgy, hogy a rosszul meghúzott tematikai határokat kiradírozza. A diákok
a tanár instrukciói alapján elkészítik a füzetben a két oszlopot.

Az elemek megnevezésénél a szöveg szerinti
sorrendben haladnak.
A tanár a jelentkező diákokat szólítja fel.

Az elemek megnevezésénél a szöveg szerinti
sorrendben haladnak.
A diákok folyamatosan követik a szöveget,
hogy a megjelölt elemeket megnevezhessék.
Először a b) feladathoz tartozó szavak kerülnek A diákok felsorolják a bekarikázott elemeket.
fel a táblára. A tanár jegyzetel a táblára. Mind- (Munkalap: 3/b feladat)
egyik 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 diákok felsorolják az aláhúzott elemeket.
(Munkalap: 3/a feladat)
A jelentkező diákok elmagyarázzák, honnan
jöttek rá a szó jelentésére.
Az általuk megjelölt szövegkörnyezetet a többi
diák is megkeresi a munkalapjában.

Tanári útmutató

Tanári tevékenység
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Tanulói tevékenység

A b) oszlopban maradt kifejezések jelentését a
A diákok rögzítik a füzetükben a közösen
tanár elmagyarázza, esetleg felolvassa a Magyar definiált szavak jelentését, illetve átvezetik a
értelmező kéziszótárból vagy az Idegen szavak és
táblára felírt példamondatokat is.
kifejezések szótárából. Javasolt, hogy minden szó
és kifejezés esetében a tanár írjon fel a táblára
egy egyszerű, de a jelentést szemléltető példamondatot.
(Ha a tanórán rendszerváltás előtti Értelmező
szótárt használnak, akkor a tanár pontosítsa az
adott rendszerhez köthető, de ma már módosult jelentésben használt szavak meghatározását. Ha mód van rá – mindkét kötet rendelkezésünkre áll –, érdekes lehet megfigyeltetniük
azt is, mi a különbség a két szótár meghatározása között.)
A tanár ismerteti a házi feladatot. (Munkalap:
A diákok a tanár útmutatója alapján megkere5/a–b feladat)
sik a házi feladatot. (Munkalap: 4. feladat)
Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy a kulcselemek sorszámozása megegyezik azzal a
sorrenddel, ahogyan a szövegben következnek.
Kéri a diákokat, hogy a feladat megoldása előtt
még egyszer olvassák el figyelmesen a teljes
szöveget. Ceruzával dolgozzanak, hogy ha
szükséges, megoldásukat ki tudják javítani, s a
megoldást használni tudják a következő feladat
elkészítéséhez.
A tanár válaszol a diákok értelmező kérdéseire. A diákok értelmező kérdéseket tehetnek fel a
házi feladattal kapcsolatban.
A tanár ismerteti a második foglalkozáson
együtt dolgozó párokra, illetve csoportokra
vonatkozó beosztást. Kéri a diákokat, hogy a
következő órán a tanteremben ennek megfelelően foglaljanak helyet.

A diákok a füzetükbe feljegyzik a rájuk vonatkozó beosztást.
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3. Szövegértési gyakorlat – házi feladat
Tanári tevékenység

Munkalap: 4. feladat

Megoldás:
I. (Gazdaságpolitika Magyarországon 1948
után) 1–5. elem
II. (Az első ötéves terv iparosítási programja)
6–20. elem
III. (A mezőgazdaság kollektivizálása) 21–25.
elem
IV. (Az életszínvonal alakulása) 26–27. elem

Tanulói tevékenység

A diákok figyelmesen elolvassák a szöveget,
majd megoldják a feladatot. (Munkalap:
4. feladat)
Vesd össze az alcímek szerint tagolt szöveget a
sorrendben megadott tartalmi kulcselemekkel!
Ennek alapján a felsoroláson belül vízszintes vonallal különítsd el a négy egységet! A
margón jól áttekinthető módon tüntesd fel a
megfelelő alcím sorszámát!
1. szovjet minta; 2. központi tervezés; 3. ötéves
tervek; 4. kötelező előírások; 5. tervutasításos
gazdaságpolitika; 6. az I. ötéves terv; 7. 1950–
1954; 8. iparosítási program; 9. a nehézipar
fejlesztése; 10. veszteséges iparvállalatok; 11.
korszerűtlen technológia; 12. jelentős létszámú
képzetlen munkaerő; 13. a munkanélküliség
megszűnik; 14. a női munkavállalók aránya
növekszik; 15. a teljesítménynövelés / túlteljesítés kényszerítése; 16. munkaversenyek; 17.
Sztahanov-mozgalom; 18. a városi népesség
aránya növekszik az össznépességen belül;
19. lakáshiány; 20. Sztálinváros = a szocialista
mintaváros; 21. kollektivizálás; 22. a jómódú
parasztság kirekesztése, üldözése; 23. kulákok; 24. a magángazdálkodók megfélemlítése,
kényszerítése; 25. veszteséges termelőszövetkezetek; 26. az életszínvonal csökkenése; 27. a
valósággal ellentétes propaganda.

Tanári útmutató
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2. óra
1. A tanultak alkalmazása – szövegalkotás
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A házi feladat megbeszélése (Munkalap:
Ahol szükséges, a diákok javítják a házi felada4. feladat)
tot. (Munkalap: 4. feladat)
A tanár ismerteti a megoldást. Megkérdezi (és a
diákok jelentkezése alapján feljegyzi), hogy ki
oldotta meg sikeresen a feladatot. Kéri, hogy a
jó megoldást mindenki vezesse át a munkalapjára.
A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap:
5. feladat).

A diákok megkeresik és a tanári ismertető közben tanulmányozzák a feladatot. (Munkalap:
5. feladat.)

A tanár összefoglalja a feladathoz tartozó kiegészítő instrukciókat. A munkalapon szereplő
példákat felírja a táblára és magyarázattal
A diákok a feladattal kapcsolatban értelmező
egészíti ki.
kérdéseket tehetnek fel.
A tanár válaszol a diákok értelmező kérdéseire.
5. feladat
A felsorolt kulcselemek segítségével készítsék
A felsorolt kulcselemek segítségével készítsétek
el a szöveg vázlatát a füzetbe
el a szöveg vázlatát a füzetbe! A munka elkészítésénél a következőkre ügyeljetek:
•• Ne felejtsétek el a vázlat előtt felírni a témakör címét.
•• A vázlat tükrözze a szöveg szerkezetét! Amikor a vázlatot vázlatpontokra tagoljátok, ne
feledkezzetek meg az alcímekről és a megfelelő sorszámokról!
•• Ügyeljetek arra, hogy a munka megfelelően
tagolt, jól átlátható legyen.
•• Ha több elem tartozik egy elemhez, akkor
oszlopban soroljátok fel őket.
•• Az ok-okozati kapcsolatokat nyíllal jelöljétek.
•• Ahol a tartalmi összefüggés megkívánja, a
felsorolt kulcselemeket továbbiakkal is kiegészíthetitek.
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Tanulói tevékenység

A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap: 6.
A diákok megkeresik és a tanári ismertető közfeladat)
ben tanulmányozzák a feladatot. (Munkalap: 6.
Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy a kérdé- feladat)
sek és válaszok az alcímekkel jelölt szövegrészekre/vázlatpontokra vonatkoznak. A feladat
szemléltetéséhez felír a táblára egy más témához kapcsolódó, egyszerű példát. (Kérdés és
válasz; logikailag összetartozó, előre megadott
elemekkel.) A megoldást rögzíti a táblán, hogy
a diákok a feladat készítése közben rátekinthessenek.
A tanár válaszol a diákok értelmező kérdéseire. A diákok a feladattal kapcsolatban értelmező
kérdéseket tehetnek fel.
6. feladat
Tanulmányozzátok az elkészített vázlatot!
A négy vázlatpontból álló vázlat segítségével
kérdéseket és válaszokat kell megfogalmaznotok a témával kapcsolatban. A kérdésnek és
a válasznak minden esetben tartalmaznia kell
a zárójelben megadott tartalmi elemet. A
feladat megoldásához a szöveget nem használhatjátok. Ügyeljetek arra, hogy csak a teljes,
kifejtett mondatban megfogalmazott kérdés és
válasz tekinthető jó megoldásnak!
Példák a lehetséges megoldásokra:
I. Gazdaságpolitika Magyarországon 1948
után:
Mi volt a tervutasításos gazdaságpolitika fő
sajátossága?
A tervutasításos gazdaságpolitika fő sajátossága az volt, hogy ötéves tervekben határozták
meg a gazdaság fejlesztését.

I. Gazdaságpolitika Magyarországon 1948
után:
Kérdés: (tervutasításos gazdaságpolitika)
Válasz: (ötéves terv vagy ötéves tervek)

II. Az első ötéves terv iparosítási programja:
a) Mi volt az iparosítási program fő célja?
a) Az iparosítási program fő célja a nehézipar
fejlesztése volt.
b) Hogyan/milyen eszközökkel akarták elérni a
teljesítmény növelését?
b) A teljesítmény növelését munkaversenyekkel
akarták elérni/érték el.

II. Az első ötéves terv iparosítási programja:
a) Kérdés: (iparosítási program)
a) Válasz: (a nehézipar fejlesztése)
b) Kérdés: (a teljesítmény növelése)
b) Válasz: (munkaversenyek)

Tanári útmutató

Tanári tevékenység
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Tanulói tevékenység

c) Mi volt a lakáshiány oka?
c) A lakáshiány oka az volt, hogy a városi népesség növekedett, de alig épült új lakás.

c) Kérdés: (lakáshiány)
c) Válasz: (a városi népesség növekedése)

III. A mezőgazdaság kollektivizálása:
a) Mi volt a kollektivizálás célja?
a) A kollektivizálás célja termelőszövetkezetek
létrehozása volt.
b) Kiket neveztek/bélyegeztek kuláknak?
b) A parasztság jómódú rétegét nevezték/bélyegezték kuláknak.

III. A mezőgazdaság kollektivizálása:
a) Kérdés: (kollektivizálás)
a) Válasz: (termelőszövetkezetek)
b) Kérdés: (kulák)
b) Válasz: (a parasztság jómódú rétege)

IV. Az életszínvonal alakulása:
Miért csökkent az életszínvonal?
Az életszínvonal az erőltetett iparosítás és az
erőszakos kollektivizálás miatt csökkent.
Minden olyan egyéb megoldás is jó, ahol a
kérdésben és válaszban a megjelölt elemek a
megfelelő logikai összefüggés szerint kapcsolódnak egymáshoz.

IV. Az életszínvonal alakulása:
Kérdés: (az életszínvonal csökkenése)
Válasz: (az erőltetett iparosítás és az erőszakos
kollek-tivizálás)

Miközben a diákok dolgoznak, a tanár járkál
a teremben, s segít azoknak a pároknak, akik
elakadnak a megoldásban, s ezt jelzik.

A diákok pármunkában megoldják a feladatot.

2. Forráselemzés; szövegalkotás
Tanári tevékenység

A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap: 7. feladat) Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy a
forrást az első foglalkozáson már tanulmányozták, de a történeti háttér ismerete nélkül
csak egyes vonásait értelmezhették. Kéri a
csoportokat, hogy még egyszer olvassák el a
forrást. A feladatok (Munkalap: 7/a–d) elkészítéséhez feloszthatják a részfeladatokat, de
a megoldásokat részletesen beszéljék meg, és
közösen vezessék át a munkalapra. (Munkalap:
7/a–d)

Tanulói tevékenység

A diákok a korábban megismert csoportbeosztás-nak megfelelően helyezkednek el a teremben.
A diákok megkeresik a forrást (Munkalap: 1.
feladat), és a tanári magyarázattal párhuzamosan tanulmányozzák a hozzá kapcsolódó
feladatokat. (Munkalap: 7/a–d)

A diákok a feladattal kapcsolatban értelmező
A tanár válaszol a diákok értelmező kérdéseire. kérdéseket tehetnek fel.
Miközben a diákok dolgoznak, a tanár járkál a A csoportok megoldják a feladatokat.
teremben, s kérdésekkel, illetve rövid magya(Munkalap: 7/a–d).
rázatokkal nyújt támpontokat a megoldáshoz
azoknak a csoportoknak, akik tanári segítséget
igényelnek, s ezt kézfelemeléssel jelzik. Továbbá ellenőrzi, hogy a csoportok együttműködését: ténylegesen egyeztetik, megbeszélik-e a
megoldásokat.
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Megoldás:

A szerző pozitív irányban kívánja befolyásolni
az olvasót. Az eseményeket és a helyszínt kedvező, sőt, optimális színben tünteti fel.

történelem 8.

Tanulói tevékenység

Olvassátok el újra a lecke elején közölt forrást!
A szöveg és a tanultak alapján válaszoljatok az
alábbi kérdésekre!
a) Mi a véleményetek a szerző szándékáról?
Óhajtja-e befolyásolni az olvasóját vagy sem?
Húzzátok alá azt a kifejezést, amelyet a leginkább igaznak gondoltok!
•• A szerző negatív irányban kívánja befolyásolja az olvasót. Rosszindulatúan, ellenszenvvel
mutatja be az eseményeket és a helyszínt.
•• A szerző tájékoztatja az olvasót. A ténylegesen megtörtént eseményeket és azok helyszínét mutatja be tárgyilagos stílusban.
•• A szerző pozitív irányban kívánja befolyásolni az olvasót. Az eseményeket és a helyszínt
kedvező, sőt, optimális színben tünteti fel.

Lehetséges megoldások:
b) elbúcsúzik az asszonytól; messziről látja a
gyár óriási épületét

b) Keressetek két olyan mondatot vagy tagmondatot a szövegben, ahol a szerző tárgyilagosan, elfogultság nélkül rögzíti az eseményeket!

c) ez most a legelegánsabb viselet Sztálinvárosban, mert a sztahanovisták, a jó munkások
kapják; elkapja a verseny izgalma, legszívesebben futna a gyár felé

c) Keressetek két olyan mondatot vagy tagmondatot a szövegben, amely arra utal, hogy a
szerző az adott politikai rendszer népszerűsítésére törekedett!

d) Minden olyan megoldás jó, ahol a szerzők
d) Fogalmazzátok át a cikket tárgyilagos stítényszerűen bemutatták a felsorolt szemponto- lusban! Az alábbi szempontokra térjetek ki: ki,
kat.
hol, mikor, miért, mit csinált, illetve mi történt.
Hagyjátok ki azokat a részeket, ahol elfogultnak érzitek a szerzőt. A szöveg többi darabját
úgy illesszétek össze, hogy minél kevésbé
térjen el az eredeti megfogalmazástól!
A foglalkozás végén a tanár összeszedi a munkalapokat és a füzeteket.

A foglalkozás végén a diákok beadják munkalapjukat és füzetüket.

2. A RÁKOSI-KORSZAK – A SZÉN ÉS VAS ORSZÁGA
MUNKALAP
Hazánk egy napja
„[…] Petró elvtárs felhúzza a sötétkék vattázott ruhát – ez most a legelegánsabb viselet Sztálinvárosban, mert a sztahanovisták, a jó munkások kapják –, elbúcsúzik az asszonytól, és siet
a tűzállótéglagyár felé. A felesége is itt dolgozik – házasságuk második napján együtt jöttek ide. Petró
elvtárs megáll a Május 1. utca sarkán, egy pillanatra gyönyörködve nézi a fiatal várost. Mindennap
látja – de nem lehet megszokni, megunni a reggeli Sztálinváros színes, vidám képét. Széles utcasorok,
modern, erkélyes, emeletes házak, a hatalmas, üvegkirakatos üzletház, a biciklin, autón, buszon, gyalog
áramló munkástömeg. Az ének, a nevetés még a legszomorúbb embert is felvidítaná. Nem, Petró elvtárs
nem tartozik a kedvetlen emberek közé. Most is nótát dúdol, annak a taktusára lép, átvág a hatalmas,
üres téren. Messziről látja a gyár óriási épületét. Jön errefelé is szapora léptekkel a nép. Huszonegy brigád dolgozik itt, közöttük tíz sztahanovista brigád. […] Petró elvtárs számolgatja: háromszáz százalék a
mostani átlag, 486 százalék a tegnapi teljesítmény…, ha ma sem hagyják magukat… Elkapja a verseny
izgalma, legszívesebben futna a gyár felé. [...]”
(Részlet a Szabad Nép 1952. március 9-i számából)
1.

a) Olvasd el a szöveget! Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
korábban nem ismertél!
b) Az aláhúzott szavak és kifejezések közül karikázd be azokat, amelyeknek a jelentését a
szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni!
c) Keretezd be a szövegben a „sztahanovista” kifejezést! Olvasd el még egyszer a szövegnek
azokat a részeit, ahol ez a kifejezés szerepel!
d) A forrásban közölt ismeretek alapján az alábbi mondat kiegészítésével határozd meg a
„sztahanovista” kifejezés jelentését! Ügyelj arra, hogy egy meghatározásban mindig a leglényegesebb információknak kell megjelenni.
Sztahanovistának azt nevezzük, aki

e) Melyik települést nevezi meg a forrás?
Keresd meg a Történelmi atlasz 40. oldalán! Mi a település mai neve?
f) Mikor keletkezett a forrás?
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történelem 8.

A RÁKOSI-KORSZAK
1948 után a magyar gazdaságpolitika elveit szovjet mintára alakították ki. A fejlesztést a rendkívül szigorú, központi tervezésre alapozták. A megvalósítást 5–5 éves szakaszokra, az ún. ötéves tervekre tagolták. A gazdaság ágazataira kijelölték az ötéves növekedési
százalékot. Minden vállalatnak meghatározták, hogy az öt év alatt
miből, mennyit kell gyártania. A központi tervezés és a kötelező előírások miatt ezt a gazdaságpolitikát tervutasításos gazdaságpolitikának nevezzük.
Magyarországon az első ötéves terv (1950–1954) kidolgozásakor az ország természeti és gazdasági adottságait nem vették figyelembe. A gyors ütemű iparosítási program fő célja a nehézipar
fejlesztése lett. Ezen belül is az alapanyaggyártó ágazatok (például a vaskohászat) kerültek előtérbe. Veszteséges, jelentős környezeti károkat okozó iparvállalatok jöttek létre.
A korszerűtlen technológia miatt az
ipari beruházások rossz munkafeltételek között óriási létszámú képzetlen munkaerőt foglalkoztattak. A munkanélküliség megszűnt. A
dolgozó nők száma jelentős mértékben növekedett. Többségüket a
megélhetés kényszere és nem a kormányzat által hangoztatott női
egyenjogúság befolyásolta. A családokat nagyon megterhelte a nők
munkába állása, mert a szolgáltatások és a gyermekintézmények hálózata kevéssé bővült.
Az első ötéves terv időszakában hamar megjelent a túlteljesítés, a minél inkább túlteljesítés igénye. A teljesítmény
fokozását nem magasabb bérekkel, hanem munkaversenyekkel, szégyentáblákkal, a lemaradók megbüntetésével
kényszerítették ki. Magyarországon is
kibontakozott a Sztahanov-mozgalom, megjelentek a csillagászati
nagyságú termelési eredmények.
Az iparosítás következtében jelentősen nőtt a városi népesség.
Az igényeket a minimális mértékű lakásépítés közel sem fedezte.
Önálló lakáshoz csak azok juthattak, akik beosztásuk vagy érdemeik alapján a rendszer megbízható híveinek minősültek. Leginkább
az
iparvállalatok
irányító és vezető alkalmazottai, az MDP és a szakszervezetek funkcionáriusai, valamint a sztahanovisták.
A hivatalos értékrend pozitív szimbólumai
a szocialista iparvárosok voltak. Közülük is leginkább az ekkor alapított Sztálinváros   –   1961
utáni nevén Dunaújváros.
Az első ötéves terv nem biztosított állami támogatást a mezőgazdaság fejlesztésére.
Másrészt célul tűzte ki a mezőgazdaság kollektivizálását, vagyis a magángazdaságok felszá-
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molását. A parasztság jómódú rétegét Magyarországon is a rendszer ellenségének, kuláknak
bélyegezték. Zaklatták, mondvacsinált okok alapján bírságokkal sújtották, bebörtönözték őket.
Azokat a gazdákat, akik nem léptek be a termelőszövetkezetekbe, teljesíthetetlen mértékű adókkal sújtották, s így tették tönkre. A terv ésszerűtlen előírásai és a megfélemlítés légköre miatt a
megszervezett termelőszövetkezetek sem tudtak hatékonyan működni.
Az erőltetett iparosítás és az erőszakos kollektivizálás miatt a mezőgazdasági termelés csökkent, az életszínvonal pedig érezhetően visszaesett. Az ötéves terv életszínvonalra
vonatkozó előrejelzései és a mindennapok közötti eltérést a propaganda eszközeivel igyekeztek áthidalni. Az újságok és a filmhíradók a mezőgazdasági termelés sikereiről és a napról-napra
javuló életkörülményekről tudósítottak.
2. Olvasd el a szöveget, és a megadott alcímek szerint vízszintes vonallal tagold négy részre!
I. Gazdaságpolitika Magyarországon 1948 után
II. Az első ötéves terv iparosítási programja
III. A mezőgazdaság kollektivizálása
IV. Az életszínvonal alakulása
3. a) Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket korábban nem
ismertél!
b) Az aláhúzott szavak és kifejezések köz ül karikázd be azokat, amelyeknek a jelentését a
szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni!
4. Vesd össze az alcímek szerint tagolt szöveget a sorrendben megadott tartalmi kulcselemekkel! Ennek alapján a felsoroláson belül vízszintes vonallal különítsd el a négy egységet! A margón jól áttekinthető módon tüntesd fel a megfelelő alcím sorszámát!
1. szovjet minta

15. a teljesítmény növelés/túlteljesítés kényszerítése

2. központi tervezés

16. munkaversenyek

3. ötéves tervek

17. Sztahanov-mozgalom

4. kötelező előírások

18. a városi népesség aránya növekszik az össznépességen belül

5. tervutasításos gazdaságpolitika

19. lakáshiány

6. az I. ötéves terv

20. Sztálinváros = a szocialista mintaváros

7. 1950–1954

21. kollektivizálás

8. iparosítási program

22. a jómódú parasztság kirekesztése, üldözése

9. a nehézipar fejlesztése

23. kulákok

10. veszteséges iparvállalatok

24. a magángazdálkodók megfélemlítése, kényszerítése

11. korszerűtlen technológia

25. veszteséges termelőszövetkezetek

12. jelentős létszámú képzetlen munkaerő

26. az életszínvonal csökkenése

13. a munkanélküliség megszűnik

27. a valósággal ellentétes propaganda

14. a női munkavállalók aránya növekszik
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5.

történelem 8.

A felsorolt kulcselemek segítségével készítsétek el a szöveg vázlatát a füzetbe! A munka
elkészítésénél a következőkre ügyeljetek:
– Ne felejtsétek el a vázlat előtt felírni a témakör címét!
– A vázlat tükrözze a szöveg szerkezetét! Amikor a vázlatot vázlatpontokra tagoljátok,
ne feledkezzetek meg az alcímekről és a megfelelő sorszámokról!
– Ügyeljetek arra, hogy a munka megfelelően tagolt, jól átlátható legyen!
– Ha több elem tartozik egy elemhez, akkor oszlopban soroljátok fel őket!
– Az ok-okozati kapcsolatokat nyíllal jelöljétek!
Példa:
korszerűtlen technológia

jelentős létszámú képzetlen munkaerő

					
a munkanélküliség megszűnik
a női munkavállalók aránya növekszik
– Ahol a tartalmi összefüggés megkívánja, a felsorolt kulcselemeket továbbiakkal is kiegészíthetitek.

Példa:
erőltetett iparosítás
				
erőszakos kollektivizálás

g a mezőgazdasági termelés csökkeng az életszínvonal csökkenése

6. 	Tanulmányozzátok az elkészített vázlatot! A négy vázlatpontból álló vázlat segítségével
kérdéseket és válaszokat kell megfogalmaznotok a témával kapcsolatban. A kérdésnek és
a válasznak minden esetben tartalmaznia kell a zárójelben megadott tartalmi elemet. A
feladat megoldásához a szöveget nem használhatjátok. Ügyeljetek arra, hogy csak a teljes,
kifejtett mondatban megfogalmazott kérdés és válasz tekinthető jó megoldásnak!
I. Gazdaságpolitika Magyarországon 1948 után
Kérdés: (tervutasításos gazdaságpolitika)

Válasz: (ötéves terv vagy ötéves tervek)
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II. Az első ötéves terv iparosítási programja
a) Kérdés: (iparosítási program)

a) Válasz: (a nehézipar fejlesztése)

b) Kérdés: (a teljesítmény növelése)

b) Válasz: (munkaversenyek)

c) Kérdés: (lakáshiány)

c) Válasz: (a városi népesség növekedése)

III. A mezőgazdaság kollektivizálása
a) Kérdés: (kollektivizálás)

a) Válasz: (termelőszövetkezetek)

b) Kérdés: (kulák)

b) Válasz: (a parasztság jómódú rétege)

A Rákosi-korszak – a szén és vas országa 63

64 szövegértés–szövegalkotás 

történelem 8.

IV. Az életszínvonal alakulása
Kérdés: (az életszínvonal csökkenése)

Válasz: (az erőltetett iparosítás és az erőszakos kollektivizálás)

7. 	Olvassátok el újra a lecke elején közölt forrást! A szöveg és a tanultak alapján válaszoljatok
az alábbi kérdésekre!
a) Mi a véleményetek a szerző szándékáról? Óhajtja-e befolyásolni az olvasóját vagy sem?
Húzzátok alá azt a kifejezést, amelyet a leginkább igaznak gondoltok!
–
–
–

A szerző negatív irányban kívánja befolyásolni az olvasót. Rosszindulatúan, ellenszenvvel mutatja be az
ese-ményeket és a helyszínt.
A szerző tájékoztatja az olvasót. A ténylegesen megtörtént eseményeket és azok helyszínét mutatja be
tárgyilagos stílusban.
A szerző pozitív irányban kívánja befolyásolni az olvasót. Az eseményeket és a helyszínt kedvező, sőt,
optimális színben tünteti fel.

b) Keressetek két olyan mondatot vagy tagmondatot a szövegben, ahol a szerző tárgyilagosan, elfogultság nélkül rögzíti az eseményeket!

c) Keressetek két olyan mondatot vagy tagmondatot a szövegben, amely arra utal, hogy a
szerző az adott politikai rendszer népszerűsítésére törekedett!
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d) Fogalmazzátok át a cikket tárgyilagos stílusban! Az alábbi szempontokra térjetek ki: ki,
hol, mikor, miért, mit csinált, illetve mi történt. Hagyjátok ki azokat a részeket, ahol elfogultnak érzitek a szerzőt. A szöveg többi darabját úgy illesszétek össze, hogy minél kevésbé
térjen el az eredeti megfogalmazástól!

3. Életkörülmények, életszínvonal
a kádár-korszakban

Verbális és nem verbális
információhordozók együttes
értelmezésére irányuló képességfejlesztés
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Szöveg, továbbá a szöveghez kapcsolódó, annak tartalmát szemléltető, kiegészítő statisztikai táblázatok együttes feldolgozása. A
különböző típusú információhordozókból származó tudás együttes értelmezésére irányuló képességfejlesztés. A konkrét statisztikai adatok alapján megállapítható tendenciák, összefüggések
felismerése, értékelése; hozzárendelése a szövegből kiolvasható
általános megállapításokhoz.

Időkeret

45 perc (1 tanóra)

Ajánlott korosztály

14 éves (8. évfolyam)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy
ismeret)

Megelőző tananyag:
•• Kádár János hatalomra jutása; a rendszer konszolidációja
1956 és 1963 között
Követő tananyag:
•• A magyarországi rendszerváltás okai, háttere

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben

•• Tantervi kapcsolódások:
történelem 8. évfolyam (A kétpólusú világrendszer; Kommunista diktatúrák Kelet-Közép-Európában; A Rákosirendszer Magyarországon; Az 1956-os forradalom);
földünk és környezetünk 7–8: (Következtetések levonása
a készen kapott és a számítással nyert adatokból, tényekből);
matematika 7–8. évfolyam (Matematikai szimbólumok
alapján az általuk leírt valóságos helyzetek, összefüggések
elképzelése; Matematikai modellek ismerete; Táblázatok
készítése; a táblázatban rögzített kapcsolatok vizsgálata;
Modell alkotása probléma megoldásához).
•• Kereszttantervi kapcsolódások:
információs és kommunikációs kultúra – a megismerési
képességek fejlesztése;
Tanulás – a gondolkodási képességek fejlesztése;
hon- és népismeret.
Szűkebb környezetben
ember és társadalom
•• információk megkeresése a forrásból;
•• a lényeges információk kiválasztása adott kritérium alapján;
magyar nyelv és irodalom
•• az aktív és passzív szókincs gazdagítása;
•• a szövegben kifejtett információk visszakeresése;
matematika
•• matematikai modellek megértése; átkódolása más modellbe;
•• matematikai ismeretek alkalmazása a gyakorlati életben és
más tantárgyak keretében.
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A képességfejlesztés fókuszai

történelem 8.

A szövegértés–szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
Szókincsbővítés önálló munkával;
Információkeresés;
Lényegkiemelés;
Tendenciák felismerése és meghatározása konkrét adatsorok segítségével;
Statisztikai táblázatok értelmezése;
Különböző típusú információhordozók összevetése;
Következtetések megfogalmazása;
Önálló véleményalkotás;
A szövegösszefüggések és a kohéziós eszközök felismerése;
Az egyéni és csoportos munka módszereinek alkalmazása: a társakkal való hatékony együttműködés és az egyéni tudás megosztásának gyakorlása.

Módszertani ajánlás
A diákok többségének nehézséget okoz, hogy a különböző információhordozók által közvetített tudást együttesen értelmezze. A foglalkozás célja az, hogy a diákok a szövegben megismert témához kapcsolódó statisztikai táblázatokból egyszerű információkat gyűjtsenek, azok
alapján következtetéseket vonjanak le. A konkrét adatokból levont következtetések és a szöveg
tartalmának összekapcsolásával biztosabb és árnyaltabb összképük alakul ki a Kádár-korszak
életviszonyairól.
A foglalkozáson a diákok először a szöveggel foglalkoznak (1. feladat). A globális megértést
készíti elő az ismeretlen szavak és kifejezések tisztázása. Ha a kolléga a diákok képességeinek
ismeretében jónak látja, akkor a szöveget hangosan felolvashatja. Ebben az esetben a diákok a
felolvasás után oldják meg az 1. feladatot. Ezután csoportmunkában egy egyszerű, a megjelölt
információk azonosítására szolgáló feladatot oldanak meg (2. feladat), amely felfrissíti és elmélyíti a szöveggel kapcsolatos ismereteiket, másrészt nagy vonalakban megismerteti őket a statisztikák tartalmával; vagyis megalapozza a statisztikák tételes feldolgozását, elemzését.
A csoportmunka megkezdése előtt közösen tekintsenek rá az öt statisztikára, s a tanár tételesen nevezze meg a táblázatok tárgykörét. Kérdezzen rá, hogy van-e kérdés a táblázatok szerkezetével, paramétereivel kapcsolatban. Ha igen, akkor ezt rövid tanári magyarázattal vázolja
a diákok számára. Függetlenül attól, hogy a diákok jelzik-e vagy sem, a tanár magyarázza meg
a 2. táblázat paramétereit. A reálbér-index kifejezés ugyanis különösen elriasztó lehet, jóllehet
maga a fogalom nem túl bonyolult. A tanár először a reálérték fogalmát definiálja a diákok életéből vett lehetséges és egyszerű példa alapján. Például ha egy diák a zsebpénzéből mozijegyet vásárol,
akkor a zsebpénze reálértékét az fejezi ki, hogy egy hónapban hányszor tud moziba menni. A zsebpénzének
reálértéke akkor emelkedik, ha változatlan mozijegy árak mellett a szülei növelik a zsebpénzét; illetve akkor,
ha a jegyek ára kevésbé emelkedik, mint a zsebpénze. De ha a jegyek nagyobb arányban drágulnak, mint
ahogy az ő zsebpénze emelkedik, akkor még nagyobb zsebpénz esetén is kevesebbet mehet moziba, tehát a
zsebpénzének a reálértéke csökken.
Ha a diákok megértették a reálérték fogalmát, akkor valószínűleg könnyen megértik azt
is, hogy ugyanez a viszonyítás jelenik meg a munkabérek esetében a reálbér fogalmában. Ha a
reálbér fogalmát is értik, akkor a tanár magyarázza el a reálbér index fogalmát.
Reálbér index: egy viszonyítási évhez képest (100%) a reálbérek változása százalékban. (A
reálbért nem lehet nominálisan kifejezni, mert összefügg a mindenkori árrendszerrel.) A statisztikában az
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1950-es év a viszonyítási alap. Jó, ha a fogalom magyarázatához megnéznek a statisztikából egy
konkrét évet átlagbérrel és reálbér indexszel együtt. Például: 1970-ben Magyarországon az átlagbér
2139 Ft volt, a reálbér index 199%. Ez azt jelenti, hogy 1950-hez képest a reálbérek 1970-ben 99%-kal
voltak magasabbak. Bár a bérek jóval nagyobb arányban emelkedtek, az árak változása miatt a reálbér index
mutatja meg, hogy ténylegesen mennyit növekedett a fizetések vásárlóereje. A magyarázatban a tanár
párhuzamot vonhat az életszínvonal növekedése és a reálbér index emelkedése között, s utalhat
arra, hogy a bérek emelkedése egyáltalán nem biztos, hogy reálbér-növekedést is jelent. A csoportmunkához (2. feladat) hat, heterogén csoport kialakítása javasolt, hogy a jobb képességűek
segíthessék a gyengébbeket. Ha a tanár úgy látja jónak, a diákok társas kapcsolatait figyelembe
véve már a foglalkozást megelőző tanóra végén meghatározhatja a beosztást, hogy a foglalkozáson a diákok már ennek alapján foglaljanak helyet a teremben. (Ennek nem mond ellent, hogy az 1.
feladatot egyéni munkában oldják meg.) Megfelelő csoportmunka esetén a feladatot közösen oldják
meg, illetve: ha egyes részfeladatokat külön-külön is dolgoznak ki, a megoldásokat nemcsak
bemásolják, hanem elmagyarázzák egymásnak, s a munkalapra a közös megoldást vezetik át.
A gyerekek írják fel a munkalapra csoporttársaik nevét. Így a tanár számára nyomon követhető, hogy a csoporton belüli egyeztetések mennyiben bizonyultak hatékonynak. Célszerű,
hogy a tanár feljegyezze a csoportbeosztást, hogy ne okozzon gondot számára az értékelésben,
ha ezt a diákok elfelejtik. (Abban az esetben, ha a tanár koordinálja a csoportalkotást, akkor a beosztás a
rendelkezésére áll.)
A csoportmunka megkezdése előtt a tanár hívja fel a diákok figyelmét arra, hogy a megoldás kidolgozásához az egyes részfeladatokat eloszthatják a csoporton belül. A munkamegosztás épülhet arra, hogy ki hány állítást azonosít, de arra is, hogy ki melyik forrással dolgozik, s
természetesen lehet a kettő kombinációja is. Akár munkamegosztásban dolgoznak, akár nem, a
megoldást először ceruzával rögzítsék. A végleges, tollal írt változatot csak a csoport megbeszélése, s a megoldások pontosítása után vezessék át a munkalapra.
A foglalkozás következő fázisában a diákok egyéni munkában dolgoznak, mert az adott tevékenységtípus gyakorlásának az egyéni tanulási stratégia fejlesztésében jelentős szerepe van.
A három feladat (3–5. feladat) közül mindenkinek egyet kell megoldania. A feladatok nehézségi
foka különböző: a 3. feladat a legkönnyebb, az 5. feladat a legnehezebb. A differenciálás arra
épül, hogy melyik feladatot oldják meg. Célszerű, hogy a tanár hívja fel a diákok figyelmét a
feladatok eltérő nehézségi fokára. Másrészt fontos, hogy mindenki maga választhassa ki, hogy
melyik feladattal foglalkozik, mert ez jótékonyan befolyásolhatja a diákok feladattal kapcsolatos
motivációját.
Akik a tanóra vége előtt befejezik a kiválasztott feladatot, azok válasszanak egy következőt,
s azt is oldják meg. Az így elkészült megoldásokat a tanár szorgalmi feladatként értékelje. A foglalkozás végén a tanár összeszedi a munkalapokat és a füzeteket, hogy ellenőrizze a feladatok
megoldását.
A foglalkozásokon a tanár jelölje meg és a táblára is írja fel, hogy az adott feladatot hány
perc alatt kell megoldani. A javasolt időhatárok: 1. feladat: 10 perc, összegzés: 10 perc; 2. feladat:
10 perc, összegzés nincs; 3–5. feladat: 5–7 perc, összegzés nincs.
  A fennmaradó idő az esetleges csúszások áthidalására, illetve a 2. feladatot megelőző tanári
magyarázatra fordítható. Ha a foglalkozáson az idő függvényében a tanár úgy ítéli meg, akkor
az egyénileg megoldandó feladatok közül (3–5. feladat) mindenki kettőt oldjon meg. (Ilyen helyzet
adódhat akkor, ha az első feladatra a tervezettnél kevesebb idő is elegendő.) Fontos azonban, hogy a diákok figyelmesen oldják meg a feladatot, ne kapkodva. Ezért – ha két feladatot kell megoldaniuk
– a tanár hívja fel arra a figyelmüket, hogy a második feladathoz csak akkor foghatnak hozzá,
ha az első feladatot befejezték, neki bemutatták, s ő arra engedélyt adott.
A tanórákon legyen a tanári asztalon egy Magyar értelmező kéziszótár és egy Idegen szavak és
kifejezések szótára. Optimális, ha e kiadványok újak (rendszerváltás utániak). Ellenkező esetben
a tanárnak fel kell készülnie arra, hogy adott esetben kiegészítse vagy korrigálja az ismeretlen
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szavak és kifejezések szótárakban fellelhető definícióit, mert elképzelhető, hogy egyes kifejezéseket a régebbi kiadványok a marxista szemlélet alapján a maitól eltérő értelmezésben definiálnak.

Támogató rendszer
A tanári felkészüléshez a kooperatív tanulási módszerekkel, valamint a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlhatóak. Az erre vonatkozó bibliográfia a kereszttanterv és koncepció
mellékletében található.
Ajánlott ismeretterjesztő folyóiratok:
Rubicon
História

Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században (Osiris Kiadó, Budapest, 1999)
Magyar Történeti Szöveggyűjtemény 1914–1999 (I–II. kötet). Szerkesztette: Romsics Ignác (Osiris Kiadó, Budapest, 2000)
Magyar Kódex (6. rész). Magyarok a 20. században. Magyarország művelődéstörténete 1918–
2000. (Kossuth Kiadó, Budapest, 2001)
Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. (Osiris Kiadó, Budapest, 2002)
Gál László: „Csak a szépre…” In: Budapesti élet-képek az 1950–60-as évekből (Fekete Sas
Kiadó, Budapest, 2005)
A rebellis tartomány. Magyarország története 1945–1998. (Új Képes Történelem sorozat;
Helikon Kiadó, Budapest, 1998)
Mai világunk: gondok és örömök. A berlini faltól az egyesült Európáig (Új Képes Történelem
sorozat; Officina Nova, 1995)
A modern századvég, amiben élünk. A gazdasági csodától a kommunizmus bukásáig (Új Képes Történelem sorozat; Officina Nova, 1995)

A szöveg elolvasása, az ismeretlen szavak és kifejezések
jelölése, azonosítása

Összegzés; az ismeretlen szavak és kifejezések azonosítása

Megadott tartalmi elemek hozzárendelése a szöveghez és a
mellékelt segédanyagokhoz

1.

2.

3.

1. A szöveg feldolgozása

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

Információkeresés
Statisztikai táblázatok
értelmezése, statisztikai
adatok alapján tendenciák felismerése
Különböző típusú információhordozók összevetése

Globális megértés
A szókincs gazdagítása

Értő olvasás
A szövegstruktúra felismerése
A szókincs gazdagítása
önálló munkával

Kiemelt készségek,
képességek

A csoporton belüli
munkamegosztás
alapján

Tanári segítséggel

Csoportmunka

Frontális

Kutatás
megbeszélés

Megbeszélés

Néma

Módszerek

Tanulásszervezés
Munkaformák

Csak az 1/a feladatot Egyéni
oldja meg
Tanári segítséggel

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Munkalap
szöveg
2. feladat
1–5. táblázat

Munkalap
szöveg;
1/a–b feladat
füzet
Magyar értelmező
kéziszótár;
Idegen szavak és kifejezések szótára

Munkalap
szöveg;
1/a–b feladat
Magyar értelmező
kétiszótár;
Idegen szavak és kifejezések szótára

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Tanári útmutató
Életkörülmények, életszínvonal a Kádár-korszakban 71

Kérdések megválaszolása az
élelmiszerfogyasztásra és a tartós fogyasztási cikkek arányára
vonatkozó statisztika alapján
Saját következtetések alapján
helyes állítások kiválasztása
A korabeli és a mai termékstruktúra összevetése

Megadott elemekből állítások
megfogalmazása a mellékelt
statisztikai adatok értelmezése
alapján

2/
B

2/
C

Statisztikai adatok összevetésével önálló következtetés megfogalmazása

Kérdések megválaszolása a
lakásépítésre vonatkozó statisztika alapján
Saját következtetések alapján
helyes állítások kiválasztása

2/
A

Statisztikai táblázatok
értelmezése
A szövegösszefüggések
és a kohéziós eszközök
felismerése
Következtetések megfogalmazása

Következtetések megfogalmazása
Önálló vélemény megfogalmazása

Statisztikai táblázatok
értelmezése

Statisztikai táblázatok
értelmezése
Következtetések megfogalmazása

2. Statisztikai adatok feldolgozása

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Feladattípus szerint

Feladattípus szerint

Feladattípus szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Egyéni

Egyéni

Egyéni

Munkaformák

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

Kutatás
Munkalap
Problémamegoldás szöveg
5/a-b feladat
2–3. táblázat

Kutatás
Munkalap
Problémamegoldás szöveg
4/a–f feladat
4–5. táblázat

Kutatás
Munkalap
Problémamegoldás szöveg
3/a–e feladat
1. táblázat

Módszerek

Tanulásszervezés
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Értékelés
A foglalkozáson a diákok csoportmunkában is dolgoznak. Ez indokolttá teszi, hogy az értékelésben jelenjenek meg a szociális kompetenciák is. Fontos, hogy a tanulók tapasztalják azt,
hogy e munkaforma esetében a hatékony teljesítmény jelentős mértékben az együttműködési
képességek záloga.
Az értékelés a kompetenciák figyelembe vételével azt tükrözze, közvetítse a tanuló számára, hogy miben sikeres, továbbá hogyan, milyen konkrét stratégiával 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 az érdemjegyet, hiszen ez az adott korosztály esetében motivációs eszközként is működhet. A csoportmunkában megoldott feladatra a
csoportok közös értékelést kapjanak, amely a csoporttagok esetében 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 és a füzetek értékelésére épül.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
Tanári tevékenység

A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap: 1/a–b
feladat)

Tanulói tevékenység

A diákok megkeresik a feladatot. (Munkalap:
1/a–b feladat)
1. feladat
a) Olvasd el a szöveget! Húzd alá a szövegben
azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
korábban nem ismertél!
b) Az aláhúzott szavak és kifejezések közül
karikázd be azokat, amelyeknek a jelentését
a szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni!

Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy az adott
idő alatt el kell olvasniuk a szöveget, és legalább
az 1/a feladatot meg kell oldaniuk.
A tanár válaszol a diákok értelmező kérdéseire.
Miközben a diákok dolgoznak, a tanár járkál
a teremben, s segít azoknak a diákoknak, akik
elakadnak a megoldásban, s ezt kézfelemeléssel jelzik.

A diákok értelmező kérdéseket tehetnek fel a
feladatokkal kapcsolatban.
A diákok a tanár instrukciói alapján elolvassák
a szöveget, és megoldják a feladatokat.
Segédeszközül használhatják a Magyar értelmező kéziszótárt és az Idegen szavak és kifejezések
szótárát.

A feladat összegzéséhez (Munkalap: 1/a–b
feladat) a tanár két oszlopot rajzol a táblára:
az egyikbe a nem ismert, de a szövegkörnyezet alapján azonosított (aláhúzott) elemek
kerülnek, a másikba a továbbra is ismeretlen
(bekarikázott) szavak és kifejezések. Kéri a
diákokat, hogy a füzetükbe írják fel a témakör
címét, és jelöljék a feladat sorszámát.

A diákok a tanár instrukciói alapján felírják a
címet és elkészítik a két oszlopot.

Az elemek megnevezésénél a szöveg szerinti
sorrendben haladnak.
A tanár a jelentkező diákokat szólítja fel.
Először a b) feladathoz tartozó szavak kerülnek fel a táblára. A tanár jegyzetel a táblára.
Mindegyik szó csak egyszer kerül fel.

Az elemek megnevezésénél a szöveg szerinti
sorrendben haladnak.
A diákok folyamatosan követik a szöveget,
hogy a megjelölt elemeket megnevezhessék.

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 diákok felsorolják a bekarikázott elemeket.
(Munkalap: 1/b feladat)
A diákok felsorolják az aláhúzott elemeket.
(Munkalap: 1/a feladat)
A jelentkező diákok elmagyarázzák, honnan
jöttek rá a szó jelentésére.
Az általuk megjelölt szövegkörnyezetet a többi
diák is megkeresi a munkalapjában.

Tanári útmutató
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Tanári tevékenység

A b) oszlopban maradt kifejezések jelentését a
tanár elmagyarázza, esetleg felolvassa a Magyar értelmező kéziszótárból vagy az Idegen szavak
és kifejezések szótárából. Javasolt, hogy minden
szó és kifejezés esetében a tanár írjon fel a
táblára egy egyszerű, de a jelentést szemléltető
példamondatot.
(Ha a tanórán rendszerváltás előtti szótárt
használnak, akkor a tanár pontosítsa az adott
rendszerhez köthető, de ma már módosult jelentésben használt szavak meghatározását. Ha
mód van rá – mindkét kötet rendelkezésünkre
áll –, érdekes lehet megfigyeltetnük azt is, mi a
különbség a két szótár meghatározása között.)
A tanár kéri a diákokat, hogy az előzetesen
megbeszélt csoportbeosztás alapján alkossák
meg a hat csoportot.
Ha megoldható, akkor a padokat (asztalokat)
rendezzék úgy át, hogy a csoportok egymástól
elkülönülve ülhessenek le.
A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap: 2.
feladat)
Felhívja a diákok figyelmét a csoporton belüli
munkamegosztás lehetőségeire. Kéri a diákokat, hogy először ceruzával dolgozzanak, s
csak a csoportos egyeztetés, megbeszélés után
vezessék át tollal a megoldást a munkalapra.
A tanár válaszol a diákok értelmező kérdéseire.

Tanulói tevékenység

A diákok rögzítik a füzetükben a közösen
definiált szavak jelentését, illetve átvezetik
a táblára felírt példamondatokat is

Megalakul a hat csoport.
A csoportok tagjai körbeülik az asztalokat,
padokat.
A diákok megkeresik a feladatot. (Munkalap:
2. feladat) A tanári magyarázat közben tanulmányozzák a feladatot.
A diákok értelmező kérdéseket tehetnek fel
a feladattal kapcsolatban
A diákok megbeszélik a csoporton belüli munkamegosztást.
2. feladat
Határozd meg, hogy a felsorolt állításokra hol
találsz információt: a szövegben, a táblázatokban, mindkettőben vagy egyikben sem.
A helyes választ jelöld X-szel a mellékelt táblázatban!
1. A hatvanas–hetvenes években folyamatosan
emelkedtek a fizetések.
2. Az állami lakásépítés keretében lakótelepek
épültek.
3. A hetvenes években egyre többen utaztak
külföldre.
4. A hatvanas–hetvenes években emelkedett
a húsféleségek és a zöldségek, gyümölcsök
fogyasztása.
5. 1960–1975 között az élelmiszer- és energiaárak nem emelkedtek jelentősen.
6. 1960–1980 között jelentős mértékben javultak a lakásviszonyok.
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Á = az állítás száma; SZ = szöveg; T = táblázatok;
M = mindkettő E = egyik sem
Megoldás

Á
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SZ

T

M
X

E

X
X
X
X
X
X
X
X
X

7. A hetvenes években a magyar háztartásokban emelkedett a tartós fogyasztási cikkek
száma.
8. A hetvenes évektől egyre többen építettek
hétvégi házat.
9. A nyolcvanas évekre az állam eladósodott.
10. A hetvenes években vált tömegessé a személygépkocsi használata.
Á = az állítás száma; SZ = szöveg; T = táblázatok;
M = mindkettő
E = egyik sem

Á
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SZ

T

M

E

Miközben a diákok dolgoznak, a tanár járkál
a teremben, s segít azoknak a diákoknak,
csoportoknak, akik elakadnak a megoldásban,
s ezt kézfelemeléssel jelzik

A diákok megoldják a feladatot.
A csoportok egyeztetik a megoldásokat, s a közös megoldást tollal átvezetik a munkalapra.

A tanár ismerteti a feladatokat. (Munkalap:
3–5. feladat) Néhány megjegyzéssel utal a
feladatok nehézségi fokára.
Kéri a diákokat, hogy válasszanak egyet
a három feladat közül.

A diákok megkeresik a feladatokat. (Munkalap: 3–5. feladat) A tanári magyarázat közben
tanulmányozzák a feladatokat.

A tanár válaszol a diákok értelmező kérdései
re.

A diákok értelmező kérdéseket tehetnek fel
a feladatokkal kapcsolatban.

Mialatt a diákok dolgoznak, a tanár járkál
a teremben. Válaszol a diákok kérdéseire,
illetve néhány tanáccsal segít, ha valamelyikük elakad a feladat megoldása közben.

A diákok választanak a feladatok közül.
A diákok elkészítik a feladat megoldását.

Tanári útmutató
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3. Szövegalkotás
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Munkalap: 3. feladat – megoldás

3. feladat

Tanulmányozd az 1. táblázatot, majd oldd meg
a feladatokat!
a) Hogyan változott az egyszobás lakások
aránya 1960–1980 között? Húzd alá a megfelelő választ!
növekedett
csökkent
b) Hogyan változott a kétszobás lakások aránya 1960–1980 között? Húzd alá a megfelelő
választ!
növekedett
csökkent
c) Hogyan változott a három- és többszobás
lakások aránya 1960–1980 között? Húzd alá
a megfelelő választ!
növekedett
csökkent
d) Az előző feladatokban leolvasott információk alapján válaszolj a következő kérdésre!
Húzd alá a megfelelő választ!
Hány szobával rendelkezett az 1960–1980
között megépített új lakások többsége?
egy szobával
két szobával
két vagy több szobával
három vagy több szobával
a táblázat alapján nem lehet meghatározni

Tanulmányozd az 1. táblázatot, majd oldd meg
a feladatokat!
a) Hogyan változott az egyszobás lakások
aránya 1960–1980 között? Húzd alá a megfelelő választ!
növekedett
csökkent
b) Hogyan változott a kétszobás lakások aránya 1960–1980 között? Húzd alá a megfelelő
választ!
növekedett
csökkent
c) Hogyan változott a három- és többszobás
lakások aránya 1960–1980 között? Húzd alá
a megfelelő választ!
növekedett
csökkent
d) Az előző feladatokban leolvasott információk alapján válaszolj a következő kérdésre!
Húzd alá a megfelelő választ!
Hány szobával rendelkezett az 1960–1980
között megépített új lakások többsége?
egy szobával
két szobával
két vagy több szobával
három vagy több szobával
a táblázat alapján nem lehet meghatározni

e) Húzd alá azt az állítást, amelyet helyesnek
tartasz!
A lakások alapterületének növekedése a lakásviszonyok javulását mutatja.
A lakások alapterületének növekedése a lakásviszonyok romlását mutatja.

e) Húzd alá azt az állítást, amelyet helyesnek
tartasz!
A lakások alapterületének növekedése a lakásviszonyok javulását mutatja.
A lakások alapterületének növekedése a lakásviszonyok romlását mutatja.

Munkalap: 4. feladat – megoldás

4. feladat

Tanulmányozd a 4. és az 5. táblázatot, majd
oldd meg a feladatokat!
a) Sorold fel azokat az alapvető élelmiszereket,
amelyeknek 1960–1980 között növekedett
a fogyasztása!
hús, tej, tejtermék, tojás, zöldség, gyümölcs, cukor

Tanulmányozd a 4. és az 5. táblázatot, majd
oldd meg a feladatokat!
a) Sorold fel azokat az alapvető élelmiszereket,
amelyeknek 1960–1980 között növekedett
a fogyasztása!
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b) Sorold fel azokat az alapvető élelmiszereket,
amelyeknek 1960–1980 között csökkent
a fogyasztása!
burgonya, liszt, rizs
c) Az a-b kérdésre adott válaszaid alapján
húzd alá a helyes állítást!
1960–1980 között javult az élelmiszerellátás
és az emberek változatosabban, igényesebben
táplálkoztak.
1960–1980 között romlott az élelmiszerellátás,
ezért néhány alapvető élelmiszer fogyasztása
csökkent.
d) Az a–b–c kérdésre adott válaszaid alapján
húzd alá a helyes állítást!
1960–1980 között az alapvető élelmiszerek
fogyasztásának alakulása az életszínvonal
emelkedését mutatja.
1960–1980 között az alapvető élelmiszerek
fogyasztásának alakulása az életszínvonal
csökkenését mutatja.
e) Sorolj fel három tartós fogyasztási cikket,
amelyek az 5. táblázatban nem szerepelnek, de
egy mai adatgyűjtésben valószínűleg megjelennének!
Lehetséges megoldások: mosogatógép, fagyasztó,
számítógép, DVD-lejátszó, videó, videokamera, digitális fényképezőgép stb.
f) Melyik az a két eszköz, amelyek a technikai
fejlődés következtében valószínű, hogy nem
szerepelnének egy mai adatgyűjtésben?
Megoldás: lemezjátszó, magnetofon

b) Sorold fel azokat az alapvető élelmiszereket,
amelyeknek 1960–1980 között csökkent a fogyasztása!

Munkalap: 5. feladat – megoldás

5. feladat

Tanulmányozd a  2. és a 3. táblázatot, majd
oldd meg a feladatokat!
a) A táblázatok alapján öt állítást fogalmaztunk meg egy-egy mondatban. A szavakat és
kifejezéseket azonban összekevertük. A 2. és a
3. táblázat segítségével fogalmazd meg az állításokat! Ne felejtsd el, hogy a mondat nagybetűvel kezdődik, továbbá tedd ki szükséges
írásjeleket is!

Tanulmányozd a  2. és a 3. táblázatot, majd
oldd meg a feladatokat!
a) A táblázatok alapján öt állítást fogalmaztunk
meg egy-egy mondatban. A szavakat és kifejezéseket azonban összekevertük. A 2. és a 3.
táblázat segítségével fogalmazd meg az állításokat! Ne felejtsd el, hogy a mondat nagybetűvel kezdődik, továbbá tedd ki szükséges
írásjeleket is!

c) Az a-b kérdésre adott válaszaid alapján
húzd alá a helyes állítást!
1960–1980 között javult az élelmiszerellátás
és az emberek változatosabban, igényesebben
táplálkoztak.
1960–1980 között romlott az élelmiszerellátás,
ezért néhány alapvető élelmiszer fogyasztása
csökkent.
d) Az a–b–c kérdésre adott válaszaid alapján
húzd alá a helyes állítást!
1960–1980 között az alapvető élelmiszerek
fogyasztásának alakulása az életszínvonal
emelkedését mutatja.
1960–1980 között az alapvető élelmiszerek
fogyasztásának alakulása az életszínvonal
csökkenését mutatja.
e) Sorolj fel három tartós fogyasztási cikket,
amelyek az 5. táblázatban nem szerepelnek, de
egy mai adatgyűjtésben valószínűleg megjelennének!

f) Melyik az a két eszköz, amelyek a technikai
fejlődés következtében valószínű, hogy nem
szerepelnének egy mai adatgyűjtésben?
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1. állítás: 1960–1980 között folyamatosan nőtt az
átlagbér összege.
2. állítás: A reálbérek csak 1978-ig mutatnak folyamatos növekedést.
3. állítás: 1960–1975 között az alapvető élelmiszerek árai nem változtak, vagy csak kis mértékben
emelkedtek.
4. állítás: Az energiaárak közül a gáz ára 1965–1970
között, az elektromos áramé pedig 1965–1975 között
csökkent.
5. állítás: 5. 1975–1980 között valamennyi alapvető
élelmiszer és energiahordozó ára emelkedett.

1. állítás: folyamatosan; között; átlagbér; 1960–1980;
összege; nőtt; az;
2. állítás: csak; növekedést; a; 1978-ig; folyamatos;
reálbérek; mutatnak;
3. állítás: nem; kis; között; alapvető; változtak; csak;
élelmiszerek; mértékben; 1960–1975; emelkedtek;
vagy; árai; csak; az;
4. állítás: 1965–1970; 1965–1975; pedig; az; gáz;
csökkent; között; a; az; áramé; energiaárak; elektromos; közül; ára; között;
5. állítás: valamennyi; 1975–1980; alapvető; emelkedett; és; között; energiahordozó; ára; élelmiszer;

b) Tanulmányozd a reálbér index alakulását a
hetvenes évek második felében! Ennek alapján
határozd meg, hogy az élelmiszer- és energiaárak 1975–1980 közötti emelkedése melyik
évben történhetett! Az áremelkedés éve:
_____________________________________

b) Tanulmányozd a reálbér index alakulását a
hetvenes évek második felében! Ennek alapján
határozd meg, hogy az élelmiszer- és energiaárak 1975–1980 közötti emelkedése melyik
évben történhetett! Az áremelkedés éve:
_____________________________________

Megoldás: 1979
A foglalkozás végén a tanár összeszedi a munkalapokat és a füzeteket.

A foglalkozás végén a diákok beadják munkalapjukat és füzetüket.
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3. ÉLETKÖRÜLMÉNYEK, ÉLETSZÍNVONAL A KÁDÁRKORSZAKBAN
MUNKALAP
A kádári szocializmus jellegzetes képe a hatvanas évek elejére formálódott ki. Az állam az állampolgárok
szabadságát korlátozta. Törekedett viszont arra, hogy bizonyos alapvető életfeltételekhez – lakás, munkahely
– mindenki hozzájusson, s az életszínvonal folyamatosan emelkedjen.
1960 és 1980 között mintegy másfél millió új
lakás épült. Az állami beruházások keretében a
városokban 4–10 emeletes panelházakból álló
lakótelepek jöttek létre. A lakások összkomfortosak voltak: melegvíz-szolgáltatással és távfűtéssel is rendelkeztek. A lakásvásárláshoz az
állam kedvező hiteleket biztosított.
1971-re az ország valamennyi települését ellátták elektromos árammal. A régi, többségében
vályogból emelt parasztházakat a hatvanas–hetvenes években állami típustervek alapján megépített, két-háromszobás kockaházak váltották fel. A lakásépítéshez a lakásvásárláshoz hasonlóan hosszú lejáratú, alacsony kamatozású kölcsönt lehetett igényelni. A hetvenes évek második
felében a falvakban kiépült a vezetékes vízellátás, és a lakásokban általánossá vált a fürdőszoba.
A nyolcvanas években megkezdődött a gázszolgáltatás kiépítése, s ez a házak fűtésének jóval
egyszerűbb és kényelmesebb megoldását tette lehetővé.
A hetvenes években valamennyi állampolgárra kiterjesztették az ingyenes társadalombiztosítást. Számos intézkedés született a gyermeket nevelő családok támogatására. 1967-ben bevezették a  gyermekgondozási segélyt (GYES). Az anyák a gyermek hároméves koráig
otthon maradhattak, s számukra az állam havi 600 forintos
juttatást folyósított. A családi pótlék összege is növekedett.
Nemcsak a fizetések
emelkedtek folyamatosan,
hanem a reálbérek is. A táplálkozás igényesebbé vált, és
a családok többet költöttek
ruházkodásra, fogyasztási
cikkekre és szórakozásra.
Korabeli karikatúrák
A hetvenes évek
közepétől az életszínvonal további emelését
a kevéssé hatékonyan
működő gazdaság nem
tudta fedezni.
A jövedelmezőséget a piaci viszonyok
bevezetése teremthette
volna meg. Ez viszont
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szöges ellentétben állt a szocialista-kommunista ideológiával. Az átfogó gazdasági reformot
nem tette lehetővé Magyarország Szovjetunióval szembeni alárendelt helyzete. Másrészt maga
a kormányzat is ragaszkodott a rendszer alapelveihez. Ezért a gazdasági problémákat jelentős
mértékű nyugati hitel felvételével próbálták áthidalni. A kölcsönöket az egyre kevésbé jövedelmező, korszerűtlen gazdaság működésben tartására fordították. Mindez a nyolcvanas években
mély és tartós gazdasági válsághoz, az állam eladósodásához és az életszínvonal csökkenéséhez vezetett.
a) Olvasd el a szöveget! Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
korábban nem ismertél!

1.

b) Az aláhúzott szavak és kifejezések közül karikázd be azokat, amelyeknek a jelentését a
szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni!
Statisztikai adatok az életviszonyok, életszínvonal tanulmányozásához:

1. táblázat

2. táblázat

A lakások száma és nagysága

Év

Lakások
száma
összesen
(1000
db)

Aránya (%)

1960

2758

62,7

32,6

1970

3122

46,1

1980

3542

27,5

egy-

kettő-

Bérszínvonal Magyarországon

háromés több

Átlagbér
(Ft/hónap)

Reálbér index
(%)

1950

683

100

1955

1141

105

  4,7

1960

1575

154

43,2

10,7

1965

1766

168

48,6

23,9

1970

2139

199

1975

2881

234

1976

3042

235

1977

3288

244

1978

3567

251

1979

3785

247

1980

4014

243

szobás
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3. táblázat
Élelmiszer- és energiaárak (Ft)

1960

1965

1975

1980

Fehér kenyér (kg)

3,60

3,60

3,60

3,60

5,40

Liszt (kg)

4,60

4,60

4,60

4,60

6,60

10,60

10,60

9,80

9,90

18,30

Burgonya (kg)

1,70

2,60

2,90

3,60

5,90

Sertéshús (kg)

26,60

26,60

34,00

34,00

60,00

Tej (l)

3,60

3,60

3,60

5,00

6,00

Tojás (db)

1,60

1,70

1,60

1,70

2,20

22,00

22,00

26,30

31,10

35,70

Gáz (m³)

1,52

1,59

1,45

1,65

2,02

Villany (kWó)

1,21

1,08

0,91

0,81

1,03

–

–

3,00

4,60

9,50

Cukor (kg)

Háztartási szén (q)

Benzin (l)

4. táblázat

5. táblázat

A fontosabb élelmiszerek egy főre jutó
fogyasztása (kg)

1960
Hús

1970

1970

A fontosabb tartós fogyasztási cikkek 100
háztartásra jutó száma

1960

1980

1980

1

35

87

Mosógép

19

70

91

317,0

Porszívó

4

38

76

154,6

Személygépkocsi

0

6

26

Motorkerékpár

7

16

21

73

101

142

Televízió

5

66

99

Lemezjátszó

5

15

29

Magnetofon

2

9

37

49,1

60,4

73,9

Tej, tejtermék

114,0

109,6

166,2

Tojás (db)

160,0

247,0

Zöldség, gyümölcs

139,4

155,7

Liszt és rizs

136,2

129,2

115,2

Burgonya

97,6

75,1

61,2

Cukor

26,6

33,5

37,9

Hűtőszekrény

1970

Rádió
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2. Határozd meg, hogy a felsorolt állításokra hol találsz információt: a szövegben, a táblázatokban, mindkettőben vagy egyikben sem. A helyes választ jelöld X-szel a mellékelt
táblázatban!
1. A hatvanas-hetvenes években folyamatosan emelkedtek a fizetések.
2. Az állami lakásépítés keretében lakótelepek épültek.
3. A hetvenes években egyre többen utaztak külföldre.
4. A hatvanas-hetvenes években emelkedett a húsféleségek és a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása.
5. 1960 és 1975 között az élelmiszer- és energiaárak nem emelkedtek jelentősen.
6. 1960 és 1980 között jelentős mértékben javultak a lakásviszonyok.
7. A hetvenes években a magyar háztartásokban emelkedett a tartós fogyasztási cikkek száma.
8. A hetvenes évektől egyre többen építettek hétvégi házat.
9. A nyolcvanas évekre az állam eladósodott.
10. A hetvenes években vált tömegessé a személygépkocsi használata.
AZ ÁLLÍTÁS SZÁMA

SZÖVEG

TÁBLÁZATOK

MINDKETTŐ

EGYIK SEM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

3.

Tanulmányozd az 1. táblázatot, majd oldd meg a feladatokat!
a) Hogyan változott az egyszobás lakások aránya 1960 és 1980 között? Húzd alá a megfelelő
választ!
növekedett
csökkent
b) Hogyan változott a kétszobás lakások aránya 1960 és 1980 között? Húzd alá a megfelelő
választ!
növekedett
csökkent
c) Hogyan változott a három- és több szobás lakások aránya 1960 és 1980 között? Húzd alá
a megfelelő választ!		
növekedett
csökkent

84 szövegértés–szövegalkotás 

történelem 8.

d) Az előző feladatokban leolvasott információk alapján válaszolj a következő kérdésre!
Húzd alá a megfelelő választ!
Hány szobával rendelkezett az 1960 és 1980 között megépített új lakások többsége?
egy szobával
két szobával
két vagy több szobával
három vagy több szobával
a táblázat alapján nem lehet meghatározni
e) Húzd alá azt az állítást, amelyet helyesnek tartasz!
A lakások alapterületének növekedése a lakásviszonyok javulását mutatja.
A lakások alapterületének növekedése a lakásviszonyok romlását mutatja.
4.

Tanulmányozd a 4. és az 5. táblázatot, majd oldd meg a feladatokat!
a) Sorold fel azokat az alapvető élelmiszereket, amelyeknek 1960–1980 között növekedett
a fogyasztása!

b) Sorold fel azokat az alapvető élelmiszereket, amelyeknek 1960–1980 között csökkent a
fogyasztása!

c) Az a–b kérdésre adott válaszaid alapján húzd alá a helyes állítást!
1960–1980 között javult az élelmiszerellátás és az emberek változatosabban, igényesebben
táp-lálkoztak.
1960–1980 között romlott az élelmiszerellátás, ezért néhány alapvető élelmiszer fogyasztása
csökkent.
d) Az a–b–c kérdésre adott válaszaid alapján húzd alá a helyes állítást!
1960–1980 között az alapvető élelmiszerek fogyasztásának alakulása az életszínvonal emelkedését mutatja.
1960–1980 között az alapvető élelmiszerek fogyasztásának alakulása az életszínvonal csökkenését mutatja.
e) Sorolj fel három tartós fogyasztási cikket, amely az 5. táblázatban nem szerepel, de egy
mai adatgyűjtésben valószínűleg megjelenne!

f) Melyik az a két eszköz, amely a technikai fejlődés következtében valószínű, hogy nem
szerepelne egy mai adatgyűjtésben?
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Tanulmányozd a 2. és a 3. táblázatot, majd oldd meg a feladatokat!
a) A táblázatok alapján öt állítást fogalmaztunk meg egy-egy mondatban. A szavakat és kifejezéseket azonban összekevertük. A 2. és a 3. táblázat segítségével fogalmazd meg az állításokat!
Ne felejtsd el, hogy a mondat nagybetűvel kezdődik, továbbá tedd ki a szükséges írásjeleket is!
1. állítás: folyamatosan; között; átlagbér; 1960–1980; összege; nőtt; az;

2. állítás: csak; növekedést; a; 1978-ig; folyamatos; reálbérek; mutatnak;

3. állítás: nem; kis; között; alapvető; változtak; csak; élelmiszerek; mértékben; 1960–1975; emelkedtek;
vagy; árai; csak; az;

4. állítás: 1965–1970; 1965–1975; pedig; az; gáz; csökkent; között; a; az; áramé; energiaárak; elektromos; közül; ára; között;

5. állítás: valamennyi; 1975–1980; alapvető; emelkedett; és; között; energiahordozó; ára; élelmiszer;

b) Tanulmányozd a reálbér index alakulását a hetvenes évek második felében! Ennek alapján határozd meg, hogy az élelmiszer- és energiaárak 1975–1980 közötti emelkedése melyik évben történhetett!
Az áremelkedés éve:

4. a rendszerváltás körülményei és tartalma

A különböző típusú információhordozók
által közvetített tudás együttes
értelmezésére irányuló képességfejlesztés
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

A tárgykörhöz kapcsolódó változatos típusú információhordozók
és források – eltérő műfajú szövegek, továbbá statisztikai táblázat
és ábra – által közvetített tudás együttes értelmezésére irányuló
képességfejlesztés. A közvetlen és közvetett információk felismerése, összekapcsolása; önálló következtetések megfogalmazása.

Időkeret

45 perc (1 tanóra)

Ajánlott korosztály

14 éves (8. évfolyam)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag (előzetes és követő készségfejlesztő tevékenység vagy
ismeret)

Megelőző tananyag:
•• A Kádár-korszak
Követő tananyag:
•• A politikai intézményrendszer

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben

•• Tantervi kapcsolódások:
történelem 8. évfolyam (A kétpólusú világrendszer; Kommunista diktatúrák Kelet-Közép-Európában; Az európai
integráció; Az emberi és polgári jogok).
•• Kereszttantervi kapcsolódások:
információs és kommunikációs kultúra – a megismerési
képességek fejlesztése;
tanulás – az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása; a gondolkodási képességek fejlesztése;
hon- és népismeret.
Szűkebb környezetben
ember és társadalom:
•• információk megkeresése a forrásból;
•• azonos tárgyú források közötti tartalmi és formai különbségek megállapítása;
•• egyszerű feltételezések megfogalmazása;
magyar nyelv és irodalom:
•• az aktív és passzív szókincs gazdagítása;
•• a szövegben ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése és
megértése.

A képességfejlesztés fókuszai

A szövegértés–szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési fel
adatai:
Szókincsbővítés önálló munkával;
Információkeresés;
Az előzetes tudás és tapasztalatok alkalmazásának gyakorlása;
Fogalommeghatározás;
Különböző típusú információhordozók összevetése;
Különböző típusú forrásokból származó ismeretek összevetése;
Következtetések megfogalmazása;
A szövegösszefüggések és a kohéziós eszközök felismerése;
Az egyéni és párban végzett munka módszereinek alkalmazása:
a hatékony együttműködés és az egyéni tudás megosztásának
gyakorlása.
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Módszertani ajánlás
A diákok többségének nehézséget okoz a jelentős történelmi változások tartalmának megértése.
A politikai-társadalmi-gazdasági struktúra megváltozása nyomán a korszak leírására vonatkozó
fogalomkészlet komplex módon átalakul. Ezért a „megértéshez” nem elég az események megbízható hatékonyságú ismerete, hanem igen nagy szükség van az elvonatkoztató képességekre,
a fogalmi struktúrát működésében és összetettségében átlátó elvont gondolkodásra. Az adott
korosztály esetében nem lehet elvárás e bonyolult szellemi műveletek önálló alkalmazása. Ezért
a feladatok célja az, hogy egyszerű, rövid, áttekinthető segédeszközök birtokában, meghatározott szempontok és irányok kijelölésével a diákok képessé váljanak egyszerű következtetések
megfogalmazására; a rendszerváltás előtti és a rendszerváltás utáni struktúra néhány alapvető
és eltérő sajátosságának felismerésére.
A foglalkozáson a diákok akkor dolgoznak egyéni munkában, ha az adott tevékenységtípusok gyakorlásának az egyéni fejlesztés szempontjából kiemelt jelentősége van (1–2., illetve 6.
feladat). Ebben az esetben az előírt feladatot bizonyos százalékban mindenkinek el kell végezni.
Az említett fejlesztési célok megvalósításához a történelmi helyzet megismerése jelenti a
kiindulópontot. Ehhez a diákok elolvassák a szöveget. Ha a kolléga a diákok képességeinek
ismeretében jónak látja, akkor a szöveget hangosan felolvashatja. Ebben az esetben a diákok
a felolvasás után oldják meg az ismeretlen szavak és kifejezések összegyűjtésével kapcsolatos
feladatot (1/a-b feladat). A feladatok megoldását összegzés követi, hiszen a továbblépéshez szükséges az ismeretlen szavak és kifejezések megnyugtató tisztázása. (Ha a diákok által bekarikázott
kifejezések között van a „koalíció”, „koalícióra lép” kifejezés, akkor ezt definiálják. Ekkor azonban ne térjenek
ki a „koalíciós kormány” jelentésére – ez egyébként sem szerepel a szövegben –, mert ennek a definiálása az
5. feladat része, s fontos lenne, hogy a diákok a „koalíció” „koalícióra lép” kifejezések ismeretében a feladatban
megjelölt segédeszközök alapján képesek legyenek a helyes meghatározás kiválasztására.)
A 2. feladat egyszerű adatgyűjtés. Az ismeretszerzésen túl az a célja, hogy a diákok a tényleges politikai közeg viszonylatában tudatosítsák a többpártrendszer létét, fogalmát.
A 2. feladat alkalmazására épül a 3. feladat; az egypártrendszer-többpártrendszer politikai
rendszerhez köthető azonosítása egy egyszerű szöveg alapján (egy Kádár-korszakbeli vicc).
A pármunkában végzett 3. feladatot differenciálási szempontból egészíti ki a 4. feladat. Azok
a párok, akik befejezik a 3. feladatot, s megoldásukat a tanárnak bemutatták, elkezdhetik a
4. feladatot. A 4. feladat fogalmak párosítása, azonosítása. A tartalma nem rendszerspecifikus,
ezért alkalmas a differenciálásra: elmaradása a megfogalmazott fejlesztési célokat nem kérdőjelezi meg. Elegendő, ha a feladattal nem foglalkozó diákok az összegzésben értesülnek a megoldásról. Sokkal fontosabb, hogy a 3. feladat megoldására elegendő idejük maradjon.
Az 5. feladatban a diákoknak a szöveg, a táblázat és az ábra segítségével két fogalmat kell
definiálniuk úgy, hogy a négy-négy meghatározásból ki kell választaniuk az egy-egy helyes
megfogalmazást. A feladat azért nehéz, mert nemcsak különböző információhordozókkal dolgoznak, hanem a megoldáshoz a közvetlen és közvetett információkat is össze kell kapcsolniuk. A feladat nehézsége és a különböző információhordozók léte indokolja, hogy a diákok ezt
pármunkában végezzék. Ugyanis nem az a cél, hogy mindegyikük megoldja a teljes feladatot,
hanem az, hogy módszereket, ötleteket próbáljanak ki az információszerzésre. Ehhez optimálisabb a páros munkaforma, ahol megbeszélhetik a problémákat, és segíthetnek egymásnak.
A 6. feladat a–b része megadott fogalmak azonosítása, s ennek alapján a Kádár-korszakban
keletkezett forrásrészlet kiválasztása. Mindenkitől elvárható, hogy legalább az első négy fogalmat
azonosítsa, s ki tudja választani az 1972-es változatot. A feladat további részfeladatai (c–e) a differenciálást szolgálják. Azoknak a tanulóknak ajánlhatóak, akik az a–b részfeladatot jól megoldották. A tanár a feladat ismertetésekor mondja el, hogy aki készen van az a–b feladatrésszel, az akkor folytathatja a feladatot, ha neki bemutatja a megoldását, s ő jóváhagyja. Fontos, hogy csak azok
lépjenek tovább, akiknek hibátlan az a–b feladatrész, mert ha nem az, akkor a c–e sem lehet jó.
Minden feladat előtt fontos tisztázni, hogy mennyi ideig lehet rajta dolgozni. A kitűzött ha-
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táridők kerüljenek fel a táblára, hogy a diákok a hatékony időbeosztást is gyakorolják. A javasolt
időkeretek a következőek: az 1. feladatra: 8 perc, összegzés: 8 perc; 2. feladat: 5 perc, összegzés
nincs; 3–4. feladat: 5 perc, összegzés: 2 perc; 5. feladat: 5 perc, összegzés: 2 perc; 6. feladat: 8 perc,
összegzés nincs. (A fennmaradó két perc a kisebb csúszások áthidalására fordítható.) Lehetséges megoldások: ha a feladatok megoldása vagy az összegzés több időt igényel, és a tanár úgy látja jónak, akkor
a 2. feladatot kihagyhatják; a 6. feladat a–b részét befejezhetik otthon, vagy lehet házi feladat, a
6/c–e pedig szorgalmi feladat. Ennek egyetlen hátránya van: a tanár nem tudja ellenőrizni, hogy
az a–b megoldás jó-e, s érdemes-e a diáknak továbblépni a következő részfeladatokra.
Pármunka esetén (3–4–5. feladat) kedvező, ha heterogén párok dolgoznak együtt, ahol a jobb
képességűek segíthetik a gyengébbeket. Ha a tanár úgy látja jónak, a diákok társas kapcsolatait
figyelembe véve a foglalkozást megelőző tanóra végén meghatározhatja a párokat, hogy a foglalkozáson a diákok már ennek alapján foglaljanak helyet a teremben. Megfelelő pármunka esetén a feladatot közösen oldják meg, illetve: ha egyes részfeladatokat külön-külön is dolgoznak
ki, a megoldásokat nemcsak bemásolják, hanem elmagyarázzák egymásnak, s a munkalapra az
így összeállított közös megoldást vezetik át. Továbbá mindketten képesek arra, hogy a válaszokat-megoldásokat a többieknek bemutassák és értelmezzék.
A gyerekek írják fel a munkalapra párjuk nevét. Így a tanár számára nyomon követhető, hogy
a párok közötti együttműködés mennyire bizonyult hatékonynak. Célszerű, hogy a tanár feljegyezze a párokra vonatkozó beosztást, hogy ne okozzon gondot számára az értékelésben, ha ezt
a diákok elfelejtik. (Abban az esetben, ha a tanár koordinálja a beosztást, ez a rendelkezésére áll.)
A foglalkozás végén a tanár összeszedi a munkalapokat, illetve a füzeteket, hogy ellenőrizze
a diákok munkáját. Ha a 6. feladat a–b része házi feladat vagy otthon kell befejezni, akkor a munkalapokat és a füzeteket a következő tanórán szedje össze. Ha a 2. feladatot az órán nem oldották meg,
akkor a tanár mérlegelheti, hogy a feladat megoldása legyen-e házi feladat vagy szorgalmi feladat.
A tanórákon legyen a tanári asztalon egy Értelmező szótár és egy Idegen szavak és kifejezések szótára. Optimális, ha e kiadványok újak, rendszerváltás utániak. Ellenkező esetben a tanárnak fel kell készülnie arra,
hogy kiegészítse vagy korrigálja, sőt, pótolja egyes ismeretlen szavak és kifejezések definícióját.

Támogató rendszer
A tanári felkészüléshez a kooperatív tanulási módszerekkel, valamint a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlhatóak. Az erre vonatkozó bibliográfia a kereszttanterv és koncepció
mellékletében található.
Ajánlott ismeretterjesztő folyóiratok:
Rubicon
História
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században (Osiris Kiadó, Budapest, 1999)
Romsics Ignác: Volt egyszer egy RENDSZERVÁLTÁS (Rubicon-Ház Bt., 2003)
Magyar Történeti Szöveggyűjtemény 1914–1999 (I–II. kötet). Szerkesztette: Romsics Ignác
(Osiris Kiadó, Budapest, 2000)
Magyar Kódex (6. rész). Magyarok a 20. században. Magyarország művelődéstörténete 1918–2000
(Kossuth Kiadó, Budapest, 2001)
A rebellis tartomány. Magyarország története 1945–1998 (Új Képes Történelem sorozat; Helikon Kiadó, Budapest, 1998)
Mai világunk: gondok és örömök. A berlini faltól az egyesült Európáig (Új Képes Történelem sorozat; Officina Nova, 1995)
A modern századvég, amiben élünk. A gazdasági csodától a kommunizmus bukásáig (Új Képes Történelem sorozat; Officina Nova, 1995)
A jövő század hajnala. A rakétahajtóműtől a géntechnikáig (Új Képes Történelem sorozat; Officina Nova, 1995)

A szöveg elolvasása, az ismeretlen szavak és kifejezések
jelölése, azonosítása

Összegzés; az ismeretlen szavak és kifejezések azonosítása

Információk azonosítása

1.

2.

3.

1. A szöveg feldolgozása

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

Információkeresés
Tartalmi elemek összefüggésének felismerése

Globális megértés
A szókincs gazdagítása

Értő olvasás
A szövegstruktúra felismerése
A szókincs gazdagítása
önálló munkával

Kiemelt készségek,
képességek

A hiányzó hat elemből legalább hármat
azonosítanak

Tanári segítséggel

Csak az 1/a feladatot oldja meg
Tanári segítséggel

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Egyéni

Frontális

Egyéni

Munkaformák

Kutatás
Probléma
megoldás

Megbeszélés

Néma

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap
szöveg;
2. feladat

Munkalap
szöveg;
1/a–b feladat
Magyar értelmező
kéziszótár;
Idegen szavak és kifejezések szótára;
Füzet

Munkalap
szöveg;
1/a–b feladat
Magyar értelmező
kéziszótár;
Idegen szavak és kifejezések szótára

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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Rövid szöveges forrás történelmi korszakhoz rendelése a
politikai rendszerre vonatkozó
fogalom (egypártrendszer)
azonosításával

Azonos fogalmakra vonatkozó
kifejezések párosítása

Összegzés; a megoldások megbeszélése

1.

2.

3.

2. Fogalmak azonosítása

Lépések, tevékenységek

A közvetlen és közvetett
információk felismerése
Következtetés megfogalmazása

Információkeresés
Tartalmi elemek összefüggésének felismerése
A közvetlen és közvetett
információk felismerése

Az előzetes tudás alkalmazásának gyakorlása
Lényegkiemelés
A közvetlen és közvetett
információk felismerése
Következtetés megfogalmazása

Kiemelt készségek,
képességek

Tanári segítséggel

A párok csak a 3. fel
adatot oldják meg

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Frontális

Pármunka

Pármunka

Munkaformák

Megbeszélés

Probléma
megoldás

Probléma
megoldás

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap
szöveg;
3–4. feladat

Munkalap
szöveg;
4. feladat

Munkalap
3. feladat

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Segédanyagok alapján fogalmak meghatározása; a helyes
definíció kiválasztása a megadott állításokból

Összegzés; a két fogalom
meghatározása; a megoldások
ellenőrzése, javítása

1.

2.

Különböző típusú információhordozók összevetése
A közvetlen és közvetett
információk felismerése
Statisztikai táblázatok,
ábrák értelmezése

Az előzetes tudás alkalmazásának gyakorlása
Különböző típusú információhordozók összevetése
A közvetlen és közvetett
információk felismerése
Statisztikai táblázatok,
ábrák értelmezése
Tanári segítséggel

A párok csak az
a–d feladatrésszel
foglalkoznak
(a két fogalomból
egyet azonosítanak)

3. Különböző típusú segédanyagok együttes feldolgozása

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Frontális

Pármunka

Munkaformák

Megbeszélés

Probléma
megoldás

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap
szöveg;
1. melléklet
(táblázat)
2. melléklet
(ábra)
5. feladat

Munkalap
szöveg;
1. melléklet
(táblázat)
2. melléklet
(ábra)
5. feladat

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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Az alkotmányban rögzített, a
politikai-gazdasági rendszerre
vonatkozó alapvető fogalmak
azonosítása

Történelmi korszak azonosítása a rendszerspecifikus fogalmi készlet felismerésével és
értelmezésével

1.

2.

4. Forráselemzés

Lépések, tevékenységek

Az előzetes tudás alkalmazásának gyakorlása
A közvetlen és közvetett
információk felismerése
Források összevetése; a
hasonlóságok és különbségek értelmezése
Önálló következtetés
megfogalmazása

Az előzetes tudás alkalmazásának gyakorlása
Kulcselemek meghatározása
A közvetlen és közvetett
információk felismerése

Kiemelt készségek,
képességek

Az egyéni haladás
szerint
Legalább a b feladat
részt megoldják
Tanári segítséggel

Idő szerint
A táblázatban szereplő három fogalompárból
legalább kettőt
azonosítanak
tanári segítséggel

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Egyéni

Egyéni

Munkaformák

Problémamegol
dás

Problémamegoldás

Módszerek

Tanulásszervezés

Munkalap
6/b–e feladat

Munkalap
6/a feladat

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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ÉRTÉKELÉS
A foglalkozáson a feladatok egy részét a diákok pármunkában oldják meg. Ez indokolttá teszi,
hogy az értékelésben megjelenjenek a szociális kompetenciák is. Fontos, hogy a tanulók tapasztalják, az egyéni eredményesség jelentős mértékben az együttműködési képességek függvénye.
Az értékelés a kompetenciák figyelembe vételével azt tükrözze-közvetítse a tanuló számára,
hogy miben sikeres, továbbá hogyan, milyen konkrét stratégiával 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 az érdemjegyet, hiszen ez az adott korosztály esetében motivációs eszközként is működhet. A pármunkában megoldott feladatokra a
párok közös értékelést kapjanak; a közös értékelés 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.

Tanári útmutató

A rendszerváltás körülményei és tartalma 95

A FELDOLGOZÁS MENETE
Tanári tevékenység

A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap: 1/a–b
feladat)

Tanulói tevékenység

A diákok megkeresik a feladatot. (Munkalap:
1/a–b feladat)
1. feladat
a) Olvasd el a szöveget! Húzd alá a szövegben
azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
korábban nem ismertél!
b) Az aláhúzott szavak és kifejezések közül
karikázd be azokat, amelyeknek a jelentését
a szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni!

Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy az adott
idő alatt el kell olvasniuk a szöveget, és legalább
az 1/a feladatot meg kell oldaniuk.
A tanár válaszol a diákok értelmező kérdései
re.
Miközben a diákok dolgoznak, a tanár járkál
a teremben, s segít azoknak a diákoknak, akik
elakadnak a megoldásban, s ezt kézfelemeléssel jelzik.

A diákok értelmező kérdéseket tehetnek fel
a feladatokkal kapcsolatban.
A diákok a tanár instrukciói alapján elolvassák
a szöveget és megoldják a feladatokat.
Segédeszközül használhatják az Értelmező kéziszótárt és az Idegen szavak és kifejezések szótárát.

A feladat összegzéséhez (Munkalap: 1/a-b
feladat) a tanár két oszlopot rajzol a táblára:
az egyikbe a nem ismert, de a szövegkörnyezet alapján azonosított (aláhúzott) elemek
kerülnek, a másikba a továbbra is ismeretlen
(bekarikázott) szavak és kifejezések. Kéri a
diákokat, hogy a füzetükbe írják fel a témakör
címét és jelöljék a feladat sorszámát.

A diákok a tanár instrukciói alapján felírják
a címet, és elkészítik a két oszlopot.

Az elemek megnevezésénél a szöveg szerinti
sorrendben haladnak.
A tanár a jelentkező diákokat szólítja fel.

Az elemek megnevezésénél a szöveg szerinti
sorrendben haladnak.
A diákok folyamatosan követik a szöveget,
hogy a megjelölt elemeket megnevezhessék.

Először a b) feladathoz tartozó szavak kerülnek fel a táblára. A tanár jegyzetel a táblára.
Mindegyik szó csak egyszer kerül fel.

A diákok felsorolják a bekarikázott elemeket.
(Munkalap: 1/b feladat)

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 diákok felsorolják az aláhúzott elemeket.
(Munkalap: 1/a feladat)

A jelentkező diákok elmagyarázzák, honnan
jöttek rá a szó jelentésére.
Az általuk megjelölt szövegkörnyezetet a többi
diák is megkeresi a munkalapjában.
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A b) oszlopban maradt kifejezések jelentését a
tanár elmagyarázza, esetleg felolvassa az Magyar értelmező kéziszótárból vagy az Idegen szavak
és kifejezések szótárából. Javasolt, hogy minden
szó és kifejezés esetében a tanár írjon fel a
táblára egy egyszerű, de a jelentést szemléltető
példamondatot.
(Ha a tanórán rendszerváltás előtti Értelmező
szótárt használnak, akkor a tanár pontosítsa az
adott rendszerhez köthető, de ma már módosult jelentésben használt szavak meghatározását. Ha mód van rá – mindkét kötet rendelkezésünkre áll –, érdekes lehet megfigyeltetnük
azt is, mi a különbség a két szótár meghatározása között.)

A diákok rögzítik a füzetükben a közösen
definiált szavak jelentését, illetve átvezetik
a táblára felírt példamondatokat is.

A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap: 2.
feladat)
Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy a megadott időn belül a hat hiányzó elemből legalább hármat be kell írniuk a táblázatba.

A diákok megkeresik a feladatot. (Munkalap:
2. feladat) A tanári magyarázat közben tanulmányozzák a feladatot.

Miközben a diákok dolgoznak, a tanár járkál
a teremben, s segít azoknak a diákoknak, akik
elakadnak a megoldásban, s ezt kézfelemeléssel jelzik. (Például megmutatja, hogy melyik
szövegrészben találhatóak a keresett információk.)

A diákok megoldják a feladatot.

2. feladat
A táblázat a rendszerváltás időszakának
legjelentősebb pártjairól tartalmaz adatokat. A
szöveg segítségével töltsd ki a táblázatot!
N = teljes név; R = rövidítés; É = megalakulás/újjáalakulás éve

2. feladat – megoldás
N

R

É

N

R

Szabad Demokraták
Szövetsége

SZDSZ

1988

Szabad Demokraták
Szövetsége

Magyar Szocialista
Párt

MSZP

1989

Magyar Szocialista
Párt

MSZP

Fiatal Demokraták
Szövetsége

FIDESZ

1988

Fiatal Demokraták
Szövetsége

FIDESZ

Magyar Demokrata
Fórum

MDF

1987

Magyar Demokrata
Fórum

Független Kisgazdapárt

FKgP

1988

Független Kisgazdapárt

FKgP

Kereszténydemokrata
Néppárt

KDMP

1989

Kereszténydemokrata
Néppárt

KDMP

É
1988
1989

1987
1988
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A tanár bejelenti, hogy a következő három
feladatot pármunkában oldják meg. (Miután
a párokat az előző tanórán meghatározták, a diákok
ennek alapján foglaltak helyet a teremben. Így mindenki a padtársával dolgozik.)
A tanár felhívja a diákok figyelmét arra, hogy
a pároknak közös megoldást kell készíteniük,
s ezt kell átvezetniük mindkét munkalapra.
Kéri a diákokat, hogy először ceruzával dolgozzanak, s csak a megbeszélés után vezessék
át tollal a megoldást a munkalapra.
A tanár ismerteti a feladatokat. (Munkalap:
3–4. feladat)
Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy a 4. feladatot csak akkor kezdhetik el, ha a 3. feladatot befejezték, és neki bemutatták.

A diákok megkeresik a feladatokat. (Munkalap: 3–4. feladat) A tanári magyarázat közben
tanulmányozzák a feladatokat.

3. feladat – megoldás

3. feladat
Állapítsd meg, hogy az alábbi vicc a Kádárkorszakban vagy a rendszerváltás után született!
Ha döntöttél, akkor egészítsd ki az alábbi
mondatot!
„A választások napján szesztilalmat rendelnek el.
Magyar Miska megkérdezi a barátjától:
– Tudod-e, mi e tilalom különös oka?
– Hogy az emberek józanul menjenek szavazni.
– Igaz, de a teljes igazság az, hogy alkoholos mámorban sokan talán két pártot látnának, és így nem
tudnák, hogy melyikre szavazzanak.”

A vicc a Kádár-korszakban született, mert az
egypártrendszert gúnyolja  (figurázza) ki.
A vicc a Kádár-korszakban született, mert
a Kádár-korszakban volt egypártrendszer.
(Minden hasonló értelmű megoldás jónak tekintendő.)

A vicc a … született, mert….
Mialatt a diákok dolgoznak, a tanár járkál a
teremben. Válaszol a diákok kérdéseire, illetve
néhány tanáccsal segít, ha valamelyik pár
elakad a feladat megoldása közben.
A tanár ellenőrzi a 3. feladat megoldását, ha
azt a párok befejezték.
A 3. feladat jó megoldása esetén a tanár engedélyezi, hogy a párok elkezdjék a 4. feladatot.

A diákok elkészítik a 3. feladat megoldását.
Ha a párok befejezték a 3. feladatot, akkor a
megoldást bemutatják a tanárnak.

A diákok megoldják a 4. feladatot.

4. feladat – megoldás

4. feladat
A négy fogalomból kettő-kettő ugyanazt jelenti. A szöveg utolsó bekezdésének segítségével
párosítsd az összetartozó elemeket!

kormányfő = miniszterelnök
köztársasági elnök = államfő

kormányfő
köztársasági elnök

államfő
miniszterelnök

98 szövegértés–szövegalkotás 

Tanári tevékenység

Először a 3. feladat megoldását beszélik meg.
A tanár a megoldás ismertetésére jelentkező
diákok közül kettőt felszólít.
Ha a két megoldás elhangzott, akkor a tanár
röviden értékeli a megoldásokat. Egy-két mondatban összefoglalja, hogyan lehetett rájönni
a megoldásra.
A helyes megoldás egy lehetséges változatát
a tanár felírja a táblára.
Ezután a 4. feladat megoldását beszélik meg.
A tanár kéri, hogy akik a megoldás ismertetésére jelentkeznek, azok egy-egy mondatban
foglalják össze, hogyan jöttek rá a megoldásra.
A tanár a megoldás ismertetésére jelentkező
diákok közül egyet felszólít.
Ha a diák által ismertetett megoldás nem jó,
akkor a tanár az idő függvényében döntse el,
hogy felszólít egy következő jelentkezőt, vagy
pedig saját maga ismerteti a feladat megoldását, illetve megoldási módját.
A helyes megoldás felkerül a táblára, hogy
mindenki átvezethesse a munkalapra.

történelem 8.

Tanulói tevékenység

A diákok egymás után felolvassák a párjukkal
kiegészített mondatot.

A tanári magyarázat közben a diákok újra
tanulmányozzák a feladatot; szükség esetén
tollal átvezetik a jó megoldást.

A felszólított diák ismerteti a megoldást, illetve
egy mondatban összefoglalja, hogyan jöttek rá
a megoldásra.

Azok a diákok, akik nem oldották meg a
feladatot, vagy nem jó a megoldásuk, a helyes
megoldást tollal átvezetik a munkalapra.

A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap: 5.
feladat)
Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy a megadott időn belül legalább az első meghatározást ki kell választaniuk (5/a–d).

A diákok megkeresik a feladatot. (Munkalap:
5. feladat) A tanári magyarázat közben tanulmányozzák a feladatot és a hozzá kapcsolódó
mellékleteket (1. melléklet: táblázat; 2. melléklet: ábra).

5. feladat – megoldás

5. feladat
Olvasd el a szövegben az 1990-es parlamenti
választásokra vonatkozó részt! Tanulmányozd
a statisztikát, illetve a mellékelt ábrát! Ennek
alapján mindkét felsorolásban húzd alá a
helyes állítást!

a) Ellenzéki pártoknak azokat a pártokat
nevezzük, amelyek nem jutottak be a parlamentbe.
b) Ellenzéki pártoknak azokat a parlamenti
pártokat nevezzük, amelyeknek kis létszámú
a tagsága.
c) Ellenzéki pártoknak azokat a parlamenti
pártokat nevezzük, amelyek nem vesznek
részt a kormányban.
d) Ellenzéki pártoknak azokat a parlamenti
pártokat nevezzük, amelyek kevés mandátumot szereztek.
e) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor két vagy több pártból egy párt jön létre.

a) Ellenzéki pártoknak azokat a pártokat
nevezzük, amelyek nem jutottak be a parlamentbe.
b) Ellenzéki pártoknak azokat a parlamenti
pártokat nevezzük, amelyeknek kis létszámú
a tagsága.
c) Ellenzéki pártoknak azokat a parlamenti
pártokat nevezzük, amelyek nem vesznek
részt a kormányban.
d) Ellenzéki pártoknak azokat a parlamenti
pártokat nevezzük, amelyek kevés mandátumot szereztek.
e) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor két vagy több pártból egy párt jön létre.
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f) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor
a választásokon győztes párt megállapodik
egy vagy több parlamenti párttal, hogy együtt
kormányoznak.
g) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor
az a párt kormányoz, amelyik győzött a választáson.
h) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor
az a párt kormányoz, amelyik nem győzött a
választáson.

f) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor
a választásokon győztes párt megállapodik
egy vagy több parlamenti párttal, hogy együtt
kormányoznak.
g) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor
az a párt kormányoz, amelyik győzött a választáson.
h) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor
az a párt kormányoz, amelyik nem győzött a
választáson.

A tanár válaszol a diákok értelmező kérdéseire.
Miközben a diákok dolgoznak, a tanár járkál
a teremben, s segít azoknak a pároknak, akik
elakadnak a megoldásban, s ezt kézfelemeléssel jelzik.

A diákok értelmező kérdéseket tehetnek fel
a feladattal kapcsolatban.

Ha lejárt a feladat megoldására szánt idő, akkor a megoldásokat közösen egyeztetik.
A tanár kéri, hogy akik a megoldás ismertetésére jelentkeznek, azok egy-egy mondatban
foglalják össze, hogyan jöttek rá a megoldásra.
A tanár a megoldás ismertetésére jelentkező
diákok közül kettőt felszólít.

Ha a megoldások közül valamelyik hibás,
akkor a tanár az idő függvényében döntse el,
hogy felszólít egy következő jelentkezőt, vagy
pedig saját maga ismerteti a feladat megoldását, illetve megoldási módját.
A tanár ismerteti a feladatot. (Munkalap: 6.
feladat)
Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy a megadott időn belül az 6/a–b feladatokat mindenkinek meg kell oldania úgy, hogy a táblázatban megadott három fogalompárból (összesen
hat elem) legalább legalább kettőt (tehát négy
elemet) azonosítaniuk kell. Ez azt jelenti,
hogy ha kevés az idő, akkor a 6/a feladatot ne
fejezzék be, hanem az elkészült azonosítások
alapján oldják meg a 6/b feladatot.
Felhívja a diákok figyelmét arra, hogy a 6/c–e
feladatokat csak akkor kezdhetik el, ha a 6/a–b
feladatokat befejezték, neki bemutatták, és ő a
továbblépést jóváhagyta.

A párok megoldják a feladatot.

Az első diák felolvassa az első fogalom (ellenzéki pártok) helyes meghatározását és egy
mondatban összefoglalja, hogyan jöttek rá
a megoldásra.
A második diák felolvassa a második fogalom
(koalíciós kormány) helyes meghatározását és
egy mondatban összefoglalja, hogyan jöttek rá
a megoldásra.
Szükség esetén a diákok javítják vagy pótolják
a megoldást.
A diákok megkeresik a feladatot. (Munkalap:
6. feladat) A tanári magyarázat közben tanulmányozzák a feladatot és a hozzá kapcsolódó
forrásokat.
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6. feladat
A három forrás az Alkotmány egy bizonyos
részének három változata. Az egyik forrás
1972-ben a Kádár-korszakban született. A másik 1989 őszén, a harmadik pedig az új országgyűlés megalakulása után, 1990 júniusában.
a) Vizsgáld meg, hogy a táblázatban felsorolt
fogalmak melyik forrásban szerepelnek! A
megoldást jelöld X-szel a táblázat megfelelő
rovatában!
1-2-3. = A forrás sorszáma

6/a – megoldás
Fogalmak

1.

Egypártrendszer
Többpártrendszer

X

X

X

1.

2.

3.

Többpártrendszer
Tervgazdaság

X
X

X

Fogalmak
Egypártrendszer

X

Szocialista állam
Demokratikus
jogállam

3.

X

Tervgazdaság
Piacgazdaság

2.

Piacgazdaság
Szocialista állam

X

6/b – megoldás
1. forrás
2. forrás
3. forrás
6/c – megoldás: (1. forrás)
„1. §. Magyarország: köztársaság.
2. §. (1) A Magyar Köztársaság független,
demokratikus jogállam, amelyben a polgári
demokrácia és a demokratikus szocializmus
értékei egyaránt érvényesülnek.
3. §. (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az
Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok
tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.
9. §. (1) Magyarország gazdasága a tervezés
előnyeit is felhasználó piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.”

Demokratikus
jogállam
b) Tanulmányozd a kitöltött táblázatot! Melyik
forrás az 1972-es változat? Húzd alá a helyes
választ!
1. forrás
2. forrás
3. forrás
c) Vizsgáld meg a másik két forrást! Mindössze
két helyen különbözik a két szöveg. Húzd alá
az eltéréseket!
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6/d – megoldás

A(z) első forrás 1989 őszén készült, (és a rendszerváltást megelőző átmeneti korszakot tükrözi,) mert az új rendszer sajátosságai (többpártrendszer, piacgazdaság, jogállam) mellett
a (régi rendszer) Kádár-korszak sajátosságaira
is utal: a szocializmusra és a tervgazdaságra
(a tervezés előnyeire). (Míg a harmadik forrásban, amely a rendszerváltás után keletkezett,
ezek a kifejezések már nem szerepelnek.)
Minden hasonló értelmű indoklás jó megoldásnak tekintendő.
6/e – megoldás
1. szöveg
2. szöveg
3. szöveg
A tanár válaszol a diákok értelmező kérdései
re.

Mialatt a diákok dolgoznak, a tanár járkál a
teremben. Válaszol a diákok kérdéseire, illetve
néhány tanáccsal segít, ha valamelyikük elakad a feladat megoldása közben.
A tanár ellenőrzi a 6/a–b feladatok megoldását,
ha azt valaki befejezte.
Ha a megoldás hibás, akkor a tanár visszaadja
a diáknak, s néhány segítő megjegyzést tesz a
javítás módjára, lehetőségére.
A 6/a–b feladatok jó megoldása esetén a tanár
engedélyezi, hogy a diák folytassa a 6. feladat
további részeit (6/c–e).

Tanulói tevékenység

d) Vizsgáld meg az aláhúzott részeket! Találsz-e bennük olyan kifejezéseket, amelyek
az 1972-es forrásra, illetve a Kádár-korszakra
emlékeztetnek? Ennek alapján határozd meg,
hogy melyik változat készült 1989 őszén!
Válaszodat indokold meg a hiányos mondat
kiegészítésével!
A(z)
(számú)
forrás készült 1989 őszén, mert

e) A b–c–d kérdésekre adott válaszaid alapján
határozd meg, hogy melyik az 1990-es változat! Húzd alá a helyes választ!
1. szöveg
2. szöveg
3. szöveg
A diákok értelmező kérdéseket tehetnek fel a
feladattal kapcsolatban.
A diákok megoldják a feladatot.

Azok a diákok, akik befejezték a 6/a–b feladatokat, a megoldásukat bemutatják a tanárnak.
A tanár instrukciói alapján a diákok javítják
a 6/a–b feladatok megoldását.
Ha a tanár jóváhagyja, akkor a diákok folytatják a 6. feladat megoldását 6/c–e).

4. A RENDSZERVÁLTÁS KÖRÜLMÉNYEI ÉS TARTALMA
MUNKALAP

A magyarországi rendszerváltás a kelet-közép-európai rendszerváltások sorába illeszkedik.
Ennek hátterében a Gorbacsov-féle reformpolitika, továbbá a Szovjetunió megváltozott világpolitikai súlya, majd felbomlása állt.
A rendszerváltás hazai támogatói két, politikai szempontból eltérő körhöz kötődtek.
A nyolcvanas évek közepén megélénkült a pártonkívüli értelmiségi csoportok szervezkedése, s
ennek következtében 1987–1989 között Magyarországon létrejött a többpártrendszer. A másik
csoport az MSZMP reformszárnyából alakult ki. Az 1988 májusában megtartott pártértekezleten Kádár Jánost leváltották a főtitkári posztról. 1988 novemberében a reformkommunisták
egyik vezetője, Németh Miklós lett a miniszterelnök.
Az új pártok programja különbözött abban, hogy a keresztény-nemzeti vagy a liberális értékeket tekintették elsődleges fontosságúnak. Ez azonban nem akadályozta együttműködésüket, mert valamennyien a demokratikus reformok szükségességét vallották, és a rendszerváltás
megvalósítására törekedtek.
A keresztény-nemzeti értékrendet képviselő pártok közül elsőként a Magyar Demokrata
Fórum (MDF) alakult meg 1987 őszén. Egy évvel később újjászerveződött a Független Kisgazdapárt (FKgP). 1989-ben pedig megalakult a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP). A liberális
értelmiség tagjai a korosztályos különbségek
alapján tömörültek pártokba. 1988 folyamán létrejött a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ)
és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ).
Antall József (MDF), Szabad György (MDF), Pető
A
rendszerváltást megelőző időszakban továbIván (SZDSZ), Orbán Viktor (FIDESZ) és Torgyán József
(FKgP) a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon
bi pártok is alakultak. Jelentős politikai erővé
azonban csak a felsoroltak váltak.
A rendszerváltást a régi és az új politikai erők közötti egyeztetési folyamat készítette elő. A Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon
az új pártok és a független szakszervezetek szoros szövetségben vettek részt. Az Ellenzéki
Kerekasztal és az MSZMP közötti megállapodások megteremtették a békés átmenet feltételeit
és rögzítették a rendszerváltás lebonyolításának forgatókönyvét.

Budapest, Hősök tere, 1989. június 16.

1989. június 16-án Budapesten a Hősök
terén többszázezres tömeg részvételével lezajlott az 1958-ban kivégzett miniszterelnök,
Nagy Imre és társai újratemetése. 1989 októberében az MSZMP kongresszusán kimondták a párt megszűnését. A reformerek új pártot alapítottak Magyar Szocialista Párt néven
(MSZP). 1989 őszén az országgyűlés számos
alkotmánymódosítást fogadott el, és törvény-
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be iktatta az alapvető állampolgári jogokat.
1989. október 23-án – a magyar történelemben harmadszor – kikiáltották a köztársaságot. A Szovjetunió és Magyarország között
megkötött szerződés rögzítette, hogy a szovjet
csapatok 1990 nyarán távoznak az országból.
Az 1990 tavaszán megrendezett kétfordulós parlamenti választást a Magyar
Demokrata Fórum nyerte. Az Antall József
(MDF) vezetésével megalakult kormányban
az MDF a Független Kisgazdapárttal és a Kereszténydemokrata Néppárttal lépett koalíGöncz Árpád köztársasági elnökké választása után
köszönti a egybegyűlteket
cióra. 1990. augusztus 3-án az országgyűlés
Göncz Árpádot választotta köztársasági elnökké. Az önkormányzati választásokra már
az új parlament által elfogadott önkormányzati törvény alapján került sor 1990 őszén.
1.

a) Olvasd el a szöveget! Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket
korábban nem ismertél!
b) Az aláhúzott szavak és kifejezések közül karikázd be azokat, amelyeknek a jelentését a
szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni!

2. A táblázat a rendszerváltás időszakának legjelentősebb pártjairól tartalmaz adatokat. A
szöveg segítségével töltsd ki a táblázatot!
TELJES NÉV

RÖVIDÍTÉS

Szabad Demokraták Szövetsége

1988
MSZP

Fiatal Demokraták Szövetsége

1989

FIDESZ

Magyar Demokrata Fórum

1987
FKgP

Kereszténydemokrata Néppárt

A MEGALAKULÁS ÉVE

1988

KDNP

3. 	Állapítsd meg, hogy az alábbi vicc a Kádár-korszakban vagy a rendszerváltás után született!
Ha döntöttél, akkor fejezd be a hiányos mondatot!
„A választások napján szesztilalmat rendelnek el. Magyar Miska megkérdezi a barátjától:
– Tudod-e, mi e tilalom különös oka?
– Hogy az emberek józanul menjenek szavazni.
– Igaz, de a teljes igazság az, hogy alkoholos mámorban sokan talán két pártot látnának, és így nem
tudnák, hogy melyikre szavazzanak.”
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A vicc a

született, mert

4. A négy fogalomból kettő-kettő ugyanazt jelenti. A szöveg utolsó bekezdésének segítségével kösd össze a megfelelő elemeket!
kormányfő
köztársasági elnök

államfő
miniszterelnök
*

Mellékletek a parlamenti választások eredményének tanulmányozásához (1990-1998)
1. melléklet 				

2. melléklet

A parlamenti választások eredménye
(1990-1998)

Mandátum (%)
Pártok
FIDESZ

1990

1994

1998

5,44

5,18

38,08

FKGP

11,40

6,73

12,44

KDNP

5,44

5,69

-

42,49

9,84

4,66

-

3,63

MDF
MIÉP

-

MSZP

8,55

54,14

34,72

SZDSZ

23,83

17,87

6,20

Az országgyűlési választások mandátumarányai 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban
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5. 	Olvasd el a szövegben az 1990-es parlamenti választásokra vonatkozó részt! Tanulmányozd
a statisztikát, illetve a mellékelt ábrát! Ennek alapján mindkét felsorolásban húzd alá a
helyes állítást!
a) Ellenzéki pártoknak azokat a pártokat nevezzük, amelyek nem jutottak be a parlamentbe.
b) Ellenzéki pártoknak azokat a parlamenti pártokat nevezzük, amelyeknek kis létszámú a
tagsága.
c) Ellenzéki pártoknak azokat a parlamenti pártokat nevezzük, amelyek nem vesznek részt
a kormányban.
d) Ellenzéki pártoknak azokat a parlamenti pártokat nevezzük, amelyek kevés mandátumot szereztek.
e) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor két vagy több pártból egy párt jön létre.
f) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor a választásokon győztes párt megállapodik
egy vagy több parlamenti párttal, hogy együtt kormányoznak.
g) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor az a párt kormányoz, amelyik győzött a
választáson.
h) Koalíciós kormánynak azt nevezzük, amikor az a párt kormányoz, amelyik nem győzött
a választáson.
6. A három forrás az Alkotmány egy bizonyos részének három változata. Az egyik 1972-ben,
a Kádár-korszakban született. A másik 1989 őszén, a harmadik pedig az új országgyűlés
megalakulása után, 1990 júniusában.
a) Vizsgáld meg, hogy a táblázatban felsorolt fogalmak melyik forrásban szerepelnek! A megoldást jelöld X-szel a táblázat megfelelő rovatában!
Fogalmak
egypártrendszer
többpártrendszer
tervgazdaság
piacgazdaság
szocialista állam
demokratikus jogállam

1. forrás

2. forrás

3. forrás
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1. forrás
„1. §. Magyarország: köztársaság.
2. §. (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam, amelyben a polgári demokrácia és a demokratikus szocializmus értékei egyaránt érvényesülnek.
3. §. (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok
tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.
9. §. (1) Magyarország gazdasága a tervezés elõnyeit is felhasználó piacgazdaság, amelyben
a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlõ védelemben részesül.”
2. forrás
„1. §. Magyarország: népköztársaság.
2. §. (1) A Magyar Népköztársaság szocialista állam.
3. §. A munkásosztály marxista-leninista pártja a társadalom vezetõ ereje.
6. §. (1) […] A gazdasági rend alapja a termelési eszközök társadalmi tulajdona.
7. §. A Magyar Népköztársaság gazdasági életét állami népgazdasági terv határozza meg.
[…]”
3. forrás
„1. §. Magyarország: köztársaság.
2. §. (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
3. §. (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok
tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.
9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlõ védelemben részesül.”
b) Tanulmányozd a kitöltött táblázatot! Melyik forrás az 1972-es változat? Húzd alá a helyes választ!
1. forrás
2. forrás
3. forrás
c) Vizsgáld meg a másik két forrást! Mindössze két helyen különbözik a két szöveg. Húzd
alá az eltéréseket!
d) Vizsgáld meg az aláhúzott részeket! Találsz-e bennük olyan kifejezéseket, amelyek az
1972-es forrásra, illetve a Kádár-korszakra emlékeztetnek? Ennek alapján határozd meg,
hogy melyik változat készült 1989 őszén! Válaszodat indokold meg az alábbi szöveg kiegészítésével!

A(z)
mert

(számú) forrás készült 1989 őszén,
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e) A b–c–d kérdésekre adott válaszaid alapján határozd meg, hogy melyik az 1990-es változat! Húzd alá a helyes választ!
1. szöveg
2. szöveg
3. szöveg

