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A mATEmATiKAi KomPETENCiA FEJlESZTÉSE 
máS TANTárGYAK KErETEi KÖZÖTT

A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésének koncepcióját egyrészt a 
matematikai kompetenciaterület általános fejlesztési (szakmai) koncepciója (Vidákovich, 2005) alap-
ján, másrészt az érintett készségek és képességek fejlődésére és fejleszthetőségére vonatkozó szak-
irodalmi források, kutatási előzmények (elsősorban Csapó, 2003) figyelembevételével kell kialakíta-
nunk.

Ez azt jelenti, hogy a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés során is kiemelten kell kezelnünk 
az általános fejlesztési koncepcióban meghatározott kompetenciakomponensek fejlesztését (1. szám-
lálás, számolás; 2. mennyiségi és valószínűségi következtetés; 3. becslés, mérés, mértékegységváltás; 
4. szövegesfeladat- és problémamegoldás; 5. rendszerezés, kombinativitás; 6. deduktív és induktív 
következtetés). A koncepció alapján adott a fejlesztés alapvető stratégiája is (tartalmas direkt fejlesz-
tés), mely a más tantárgyak keretei közötti fejlesztésnek egyébként is szinte az egyedül szóba jöhető 
formája. Ugyancsak az általános koncepció része, hogy a kritikus készségek, képességek esetében 
kritériumorientált fejlesztést célszerű alkalmazni.

A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stra-
tégiájának, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint 
várhatóan valóban fejleszthető matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek 
rendszerének összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok 
kijelölése. Ezt követően természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes 
fejlesztését legjobban segítő tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai 
kompetencia fontos részét képező motivációs tényezők fejlesztésének kidolgozása is.

1.  A más tAntárgyAk keretei között történő fejlesztés 
strAtégiájA és módszerei

A matematikai kompetencia fejlesztésének általános koncepciója szerint a fejlesztés javasolt alapstra-
tégiája a tartalmas direkt fejlesztés. Ennek a fejlesztési stratégiának a lényege, hogy a készségeket és 
képességeket a tanítási órákon, az egyébként is feldolgozandó tantárgyi tartalmak felhasználásával, 
azok kismértékű átalakításával fejlesztjük (Csapó, 2003; Nagy, 2000). Nyilvánvaló, hogy a más tantár-
gyak keretei közötti fejlesztés esetében ennek a stratégiának az alkalmazása a legcélszerűbb.

A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztés-
sel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlődése, ha a fejlesztést megfelelő 
gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelő iskoláztatási szakaszban végezzük. 
Jelentős fejlesztő hatás csak attól a programtól remélhető, amelyben a fejlesztés hosszabb időszakon 
át, lehetőleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínűségét növeli, ha ugyanazoknak a készsé-
geknek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.

A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között 
számos alapvető fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorien-
tált fejlesztés látszik célszerűnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a 
készség, képesség elérendő, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytatjuk, 
amíg ezt a szintet el nem éri, vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés előfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendő készség, képes-
ség fejlődési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsősorban az optimális fejlettség 
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérőeszközökre is, amelyekkel 
a készség, képesség fejődése nyomon követhető, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók. 
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adot-
tak, néhány komponens fejlődésének feltérképezése, illetve a megfelelő mérőeszközök kifejlesztése 
további kutatásokat igényelne.

Mindezekből következik, hogy a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejleszté-
sére elsősorban olyan kompetenciakomponenseket kell kiválasztanunk, amelyek fejlesztése hosszabb 
időn, lehetőleg egész tanéven keresztül, több tantárgyban is folytatható. A fejlesztési program kidol-
gozása során figyelembe kell vennünk azt is, hogy mely készségekre, képességekre vannak már a 
kritériumorientált fejlesztést segítő eszközök.

Végül a fejlesztés számára legkedvezőbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szem-
pont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetőségi esélyei nem minden iskoláztatási perió-
dusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggően kell kialakítani. A legtöbb készség, 
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi 
szintet, és az is előfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása előtt megfelelő szintet 
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és 
lényegesen gyorsabban fejlődők fejlesztési igényeire is.

2.  A fejlesztésre jAvAsolt kompetenciAkomponensek 
iskoláztAtási szAkAszok és képességcsoportok szerint

Az 1. táblázatban a matematikai kompetencia más tantárgyakban való fejlesztésre javasolt készségeit 
és képességeit abból a szempontból tekintjük át, hogy az általános fejlesztési koncepcióban is szereplő 
iskoláztatási szakaszokban (1–4., 5–8., 9–12. évfolyam) mely készségek, képességek fejlesztése tűnik 
a legcélszerűbbnek, illetve oldható meg a fent részletezett feltételek (megfelelő gyakoriságú, követke-
zetes fejlesztés, lehetőleg több tantárgyban párhuzamosan) mellett. A táblázat azt is mutatja, hogy az 
egyes kompetenciakomponensek esetében mely iskoláztatási szakaszokban kell az átlagosnál lénye-
gesen gyorsabban (G), az átlagosnak megfelelően (Á), illetve az átlagosnál lényegesen lassabban (L) 
fejlődők fejlesztésére gondolnunk.

A táblázat tartalma természetesen csak javaslat, melyet matematikai tanterv- és tananyagfejlesztő, 
illetve szakmódszertani szakértők bevonásával lehet véglegesíteni.

1. táblázat: A matematikai kompetencia más tantárgyak keretei közötti fejlesztésre javasolt komponensei 
iskoláztatási szakaszok és képességcsoportok szerint

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

Számlálás Á, L L –
Számolás Á, L L –
Mennyiségi következtetés Á, L L –
Valószínűségi következtetés G G, Á G, Á, L
Becslés, mérés Á, L L –
Mértékegységváltás Á, L L –
Szövegesfeladat-megoldás Á, L L –
Problémamegoldás G G, Á G, Á, L
Rendszerezés G, Á G, Á, L Á, L
Kombinativitás G, Á G, Á, L Á, L
Deduktív következtetés G, Á G, Á, L G, Á, L
Induktív következtetés G, Á G, Á, L G, Á, L
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülő programokban 
kiemelten kezelendő komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi 
következtetés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erősen matematika-
specifikusak. Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyomán-
yos alapfeladatai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, eze-
knek a feladatoknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelműen a matematikát idézi a 
pedagógusok és a tanulók számára egyaránt.

Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más 
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti, 
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tan-
tárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szűk keretek között 
mozoghat, és főleg az első iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követően esetleg a lényegesen 
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítő, fejlesztő feladatok.
Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínűségi következtetés vagy a problé-
mamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzőbb, de ezek 
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentősen gazdagíthatják 
a tananyag-feldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is 
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzője, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehető-
ségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bővülnek, a lényegesen gyorsabban 
haladók mellett az átlagos fejlődésű, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk 
ilyen jellegű feladatokat.

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

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

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

Mint arra már utaltunk, a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induktív gondolkodás 
fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban számos magyar nyelvű publikáció ismert. A következőkben a 
négy képességcsoport rövid bemutatása során ezekre támaszkodunk, de a sokféle részkészség, rész-
képesség részletes leírása nem lehet a koncepció feladata, ez megtalálható az idézett publikációkban.

A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevőit a 2. táblázat foglalja össze. A 
táblázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos ter-
minológiát követve a rendszerező képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív 
gondolkodás címszavak alatt soroltuk fel. Az előző táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az 
egyes készségek, képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességű 
tanulók számára javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben 
haladók, L: az átlagosnál lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy 
képességterületen belül sokféle változat előfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási 
szakaszonként, hanem a tanulók képességszintje, fejlődési üteme szerint is eltérhetnek.

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

Kompetenciakomponens 1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam
Rendszerező képesség
Halmazképzés, -besorolás G, Á G, Á, L Á, L
Definiálás G G, Á G, Á, L
Felosztás G, Á, L Á, L L
Sorképzés, sorképző osztályozás G, Á, L Á, L L
Hierarchikus osztályozás G G, Á G, Á, L
Kombinatív képesség
Permutálás Á, L L –
Variálás G, Á G, Á, L Á, L
Kombinálás G, Á G, Á, L Á, L
Összes részhalmaz képzése G G, Á G, Á, L
Descartes-szorzat képzése G, Á G, Á, L Á, L
Deduktív gondolkodás
Kapcsolás Á, L L –
Választás G, Á G, Á, L Á, L
Feltételképzés – G, Á G, Á, L
Előrelépő következtetés Á, L L –
Visszalépő következtetés G, Á G, Á, L Á, L
Választó következtetés G, Á G, Á, L Á, L
Lánckövetkeztetés G, Á G, Á, L Á, L
Kvantorok – G, Á G, Á, L
Induktív gondolkodás
Kizárás G, Á G, Á, L Á, L
Átkódolás G G, Á G, Á, L
Analógiák képzése G, Á G, Á, L Á, L
Sorozatok képzése G G, Á G, Á, L

A rendszerező képesség (Nagy, 2003) matematikai alapját a halmazokkal és relációkkal kapcso-
latos műveletek képezik, a képesség fejlesztése azonban természetesen nem ezeknek a műveleteknek 
a megtanítását és gyakoroltatását jelenti, hanem az ezekre épülő gondolkodási sémák különböző 
tartalmakon való alkalmazását. A táblázatban látható részképességek közül a halmazképzés, beso-
rolás, illetve a definiálás legjobban a fogalomkialakítással kapcsolatban működtethető, például dolgok 
közös tulajdonságai alapján halmazok alkotását, megnevezését vagy dolgoknak adott halmazokba 
való besorolását, illetve fogalmak adott tulajdonságok felhasználásával történő pontos meghatáro-
zását kérhetjük. A sorképzés és a hierarchikus osztályozás a dolgok közötti viszonyok alapján történő 
rendezésre épül, a sorképzés egydimenziós rendezést (idősor, mennyiségi sor, tartalmazási sor), a 
hierarchikus osztályozás pedig elágazó struktúrájú rendezést igényel.

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

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

A négy kompetenciakomponens rövid jellemzése mutatja, hogy mindegyik készség, képesség 
alapját matematikai struktúrák képezik, de a pedagógusnak a nem matematikai tantárgyi tartalma-
kon végzett fejlesztéshez nincs szüksége a háttérstruktúrák alaposabb ismeretére. A fejlesztő prog- 
ramok felépítésének mélyebb megértését azonban segítheti a kapcsolódó matematikai témakörök, a 
felhasznált matematikai struktúrák átgondolása. A tanulóknak pedig a képességek hátterében álló 
matematikai struktúrákat semmiképpen nem kell ismerniük, a más tantárgyakban történő fejlesz-
tés során azokat nemcsak hogy nem kell megtanítani, hanem meg sem kell említeni. A halmazok, 
relációk, a kombinatorika, a logika, a szabályfelismerés és szabályalkalmazás tanítása, gyakoroltatása 
a matematikatanítás feladata.

4.  A más tAntárgyAk keretei közötti fejlesztés tArtAlmi és 
szervezési kérdései

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

A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendő komponensei és a fejlesztésre alkalmas tantár-
gyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1. táblázat-
ban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek anyagába 
a korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínűséggel beilleszthető a 
megfelelő mennyiségű és minőségű fejlesztő feladat. A táblázatban egy-egy kompetenciakomponens- 
hez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetőségeket jelent. A korábbiak-
ban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több tantárgyban is 
zajlik, ezért célszerű minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább két-három tantárgy- 
ban fejleszteni.
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3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási 
szakaszok és tantárgyak

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

Számlálás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Számolás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mennyiségi következtetés
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Valószínűségi 
következtetés

ének-zene, technika, 
természetismeret, 

testnevelés

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Becslés, mérés
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mértékegységváltás
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Szövegesfeladat-megoldás technika, 
természetismeret – –

Problémamegoldás technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Rendszerezés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Kombinativitás magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Deduktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Induktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak 
készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthető, hogy a táblázatban felsorolt 
tantárgyak nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak, 
különösen a fizika, kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a 
képességfejlesztésnek. A korábbi képességfejlesztő kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a bioló-
gia, földrajz, sőt a humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a 
képességfejlesztő feladatok beillesztésére.

A fejlesztés keretéül szolgáló tantárgyak kijelölése után ki kell választanunk azokat a témaköröket, 
tartalmakat, amelyekhez a fejlesztő feladatokat kapcsoljuk. Erre a célra olyan témakörök alkalmasak, 
amelyek viszonylag nagyobb terjedelműek, több tanítási órán is sorra kerülnek, így az ezekhez készült 
feladatok több alkalommal is használhatók lesznek, ugyanakkor a tartalmak újbóli felidézése nem lesz 
erőltetett. Célszerű, ha a kiválasztott témakörök egyenletesen helyezkednek el a tanév anyagában, 
mert így megoldható az is, hogy a fejlesztésre megfelelő gyakorisággal kerüljön sor, esetleg az egész 
tanévet átfogva.
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A képességfejlesztő feladatok beillesztése során meg kell határoznunk azok alkalmazásának 
helyét és módját is. Ennek korlátja általában a tananyag viszonylagos zsúfoltsága, illetve a tanmenet 
szerinti haladás kényszere. Ezért a készség- és képességfejlesztő feladatok elvégzését úgy kell üte-
meznünk, hogy az ezekkel történő foglalkozás legfeljebb tanóránként 5-10 percet vegyen igénybe. 
Még így is számolnunk kell azzal, hogy a fejlesztésre csak akkor szánhatunk megfelelő mennyiségű 
időt, ha a tananyag egyes részeit lerövidítjük, szükség esetén elhagyjuk.

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

Végül megtervezendők és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumori-
entált fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges. 
A tanári kézikönyv minden esetben elkészítendő, a pedagógusok ebből ismerhetik meg a fejlesztés 
koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelő 
eszközök mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói 
épülnek, azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüzet- 
re nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként 
is meglevő tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség 
esetében jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik. 
Végül a fejlődési mutató a kritériumorientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke, 
ennek segítségével követhető nyomon a fejlődés menete és határozhatók meg a hátralevő fejlesztési 
feladatok.
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álTAláNoS úTmuTATó

•  Az ötödik osztályos történelem-tananyag feldolgozásához, és egyben a matematikai kompetencia 
fejlesztéséhez készült feladatsoraink 5 modulban találhatók meg. A modulok megegyeznek az ötö-
dik osztályos történelemkönyvek nagy egységeivel. A tananyag elrendezésénél igyekeztünk azt a 
vezérlô elvet szem elôtt tartani, hogy fejlesztô feladatsorunk független legyen a tankönyvcsaládok-
tól, használható legyen minden ötödik osztályban. Igyekeztünk a kerettanterv fontos fogalmait, 
eseményeit, személyeit és évszámait játékos formában tálalni a gyerekeknek: megfogalmazásukban 
és megjelenésükben egyaránt színes, érdekes és változatos fejlesztô feladatokkal kívántuk fejlesz-
teni gondolkodási képességeiket a matematika órákon kívül is.

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

•   Minden egyes modul 5 egységet tartalmaz. Minden egységet külön tanítási órán kell feldolgozni. 
Egy-egy egység feldolgozásához 8-10 percet ajánlott az adott tanórából felhasználni. A modul tehát 
ötször 10 percet vesz igénybe.

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

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

•  Az egyes modulok teljes szövege a kerettantervi témakörök rövid, vázlatos összefoglalása.
•  A szövegek ismerete és megértése még nem elegendô a feladatok megoldásához. A célunk elsôsor-

ban a gondolkodás fejlesztése, ehhez a történelmi szöveg  a tartalmat, a tantervi keretet biztosítja.
•  A szövegek tehát alkalmasak arra, hogy a tanult történelmi ismereteket felelevenítsék, az egyes fela-

datok pedig arra valók, hogy az általános gondolkodási képességeket fejlesszék. Az egyes egységek 
szövegei önállóak, de egymásra épülnek. Vannak olyan egységek, amelyek esetében szükséges az 
elôzô egység vagy egységek szövegének az ismerete, azaz a következô egység feldolgozásának fel-
tétele az elôzô egység vagy egységek szövegeinek felidézése. Ily módon tudjuk biztosítani, hogy a 
gondolkodási  képességek fejlesztése lehetôleg minél több tanórán megtörténjék úgy, hogy közben 
a történelmi ismeretek is mélyüljenek.

•  Javasoljuk minden egység elôtt az adott egységhez tartozó szöveg feldolgozását A szöveggel kapcso-
latban felmerülô problémákat még a feladatok megoldása elôtt beszéljék meg.

•  Minden szöveg témájából emeljük ki, soroljuk fel, és húzassuk alá (az általunk fontosnak tartottakat 
a tanári szövegben kiemeltük) az alapvetô történelmi fogalmakat, neveket és helyneveket, ugyanis 
a feladatok ezekbôl az ismeretekbôl épülnek fel. Ezt célszerû – az idôvel való gazdálkodás miatt 
– csoportmunkában kikerestetni. Miután meghallgatták egymást a csoportok, azután lehet az egyes 
feladatokra koncentrálni. 

•  Ha van kép, grafika vagy ábra a szövegben vagy az adott feladatnál, akkor azt fontos megbeszélni. 
A célunk, hogy a képzet segítse a gondolkodást, ugyanis tudjuk, hogy az ötödik évfolyamos tanulók 
gondolkodása, illetve fogalmi fejlôdése még a képi-szemléletes szinten van. Az egyes feladatoknál 
megjelenô térképeknek, képeknek szemléltetô szerepük van, azokon feladatot végezni nem kell. 
Nagyon hasznosak azonban a feladatok megértésénél, a helyzetek elképzelésénél, a megoldások 
megbeszélésénél.

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

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

arra, hogy miért gondolta a diák az általa kapott megoldást helyesnek. 
•  A jó megoldás alapján mindenki javítsa a hibáit! 
•  A csillaggal jelölt feladatok az érdeklôdô, jobb képességû, gyorsabban haladó gyerekek számára 

íródtak, differenciálásra adnak lehetôséget.
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•  Ha a gyerekeknek nem okoz nehézséget egy bizonyos feladattípus, akkor arra nem kell több idôt 
fordítani. 

•  Nagyon fontos a feladatok megoldásának menete. Ezt a sorrendet igyekeztünk a feladatok megszö-
vegezésével is sugallni.

•  A tanév elején a definiálásnál a nemfogalmakat eltérô színnel jelöltük, ezzel is segítve a gyerekeknek 
a definíció nyelvi szerkezetének elsajátítását. A tanév vége felé, már nem adtunk ilyen jellegû segít-
séget.

•  A kizárást vagy felosztást tartalmazó feladatoknál nem ritka, hogy más megoldás is elfogadható. 
Nagyon fontos azonban, hogy jó megoldás csak helyes indoklással létezik.

az ötödik osztályos történelem a következô modulokból épül fel:

1. Az ôskor
2. Az ókori Kelet
3. Az ókori Görögország
4. Az ókori Róma
5. A magyar nép eredete és vándorlása



1. moDul
AZ ÔSKor
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Fejlesztendô képességek

Kompetencia komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás

Definiálás + +

Felosztás +

Sorképzés, sorképzô osztályozás +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás + +

Variálás

Kombinálás

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése + +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás + +

Feltételképzés

Elôrelépô következtetés +

Visszalépô következtetés +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés +

Kvantorok +

Induktív gondolkodás

Kizárás + + +

Átkódolás

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése
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1. EGYSÉG

Az emberré válás folyamata nagyon hosszú folyamat volt. Körülbelül kétmillió évvel ezelôtt jelent 
meg a felegyenesedett ember (homo erectus). Nyomait megtalálták Afrikában, Európában és Ázsiá-
ban egyaránt. Magassága 160–170 cm lehetett, súlya 55–80 kg, agyának térfogata 750–1200 cm3.
Hazánkban a Vértesszôlôsön elôkerült koponyacsont is ebbôl az idôbôl való. A homo erectus pat-

tintással tudott eszközt készíteni magának, és ismerte a 
tüzet is. vadászattal, halászattal, gyûjtögetéssel szerezte 
a táplálékát. Állatbôrökbôl ruhákat készített magának, 
barlangokba húzódott a természet viszontagságai elôl.
Már az ôskori ember is csoportokban, hordákban (egy-
mással rokoni viszonyban lévô közösségekben) élt.  
A zsákmányoló hordák legtöbbször vándor életmódot 
folytattak, egy viszonylag nagy területen belül mindig 
oda költöznek, ahol a legtöbb gyûjtögetni vagy vadászni 
való akad.

Vértesszôlôsi lelet (koponyacsont)
Forrás: SDT

Az emberré válás során folyamatosan növekedett a testmagasság, és nôtt az agytérfogat
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1. FelAdAt
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Helyezd el a következô fogalmakat az ábrában!

fôemlôsök            emberek            emlôsök            emberszabású majmok

2. FelAdAt
 kombinAtív képesség – permutálás

Ha az ôskori horda férfi tagjai elhatározták volna, hogy aznap vadásznak (v) is, halásznak (H) is és 
gyûjtögetnek (Gy) is mindannyian együtt, akkor milyen sorrendben végezhették volna el az aznapi 
munkát?
Amelyik tevékenységgel kezdik, azt biztosan be tudják fejezni, tehát nem mindegy, hogy elôször mit 
csinálnak aznap.

Ha minden lehetséges sorrendben fotót készíthettünk volna a tevékenységekrôl, mit látnánk a kép-
kockákon?
Használd a tevékenység jelölésére annak kezdôbetûjét! (v; H; Gy)!

emberek emberszabású majmok

emlôsök

fôemlôsök

V V V V GY H H V GY

H GY V GY H V GY V H
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3.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Ezt olvasta Feri. Elkezdett gondolkodni, és az alábbi következtetésekre jutott.

A FELEGYENESEDETT EMBER BARLANGBAN ÉL. 

Karikázd be azoknak a betûjelét, amelyek következnek a nagybetûs kijelentésbôl! 
Húzd át azoknak a betûjelét, amelyek nem következnek a nagybetûs kijelentésbôl!

A) Tehát minden ember barlangban él.

B)   Tehát van olyan ember, amelyik barlangban él.

C) Tehát egyetlen ember sem él barlangban.

D) Tehát van olyan ember, aki nem barlangban él.

Húzd alá, amelyek nem következnek, de igazak! 

4.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztás

Pisti ezt olvasta egy történelmi tanulmányban:

AZ ÔSKORI EMBER GYÛJTÖGETNI MENT VAGY VADÁSZOTT, DE LEHET HOGY MINDKETTÔT 
TETTE ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGSZEREZZE A MINDENNAPI ENNIVALÓJÁT.

Az alábbi lehetôségek közül karikázd be azoknak a betûjelét, amelyek esetén a nagybetûs kijelentés 
igaz! Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetûs kijelentés hamis!

A)   Gyûjtögetett, és vadászott.

B)   Nem gyûjtögetett, hanem vadászott.

C)   Gyûjtögetett, és nem vadászott.

D) Nem gyûjtögetett, és nem vadászott.

5.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold választásod!

a)  vadászat               horda               gyûjtögetés               halászat

      Indoklás:  Nem az élelem megszerzésének módja, hanem egy bizonyos nagyságú emberi csoport 
neve.

b)  Afrika               Európa               Ázsia               Amerika

      Indoklás: Nem találtak azon a földrészen homo erectus leletet.



tanári útmutató 1. modul • AZ ŐSKOR 21

2. EGYSÉG

Ahogy az ember értelme és kézügyessége fejlôdött, úgy fejlôdtek a 
szerszámai is. Kezdetben azt használta, amit talált a természetben, és nem 
változtatott rajta. Késôbb a botokat, állati csontdarabokat elkezdte a saját 
igényeihez mérten alakítani, formálni, használhatóvá tenni.
Az ôskori vadászok legjellegzetesebb, máig fennmaradt tárgyai a pat-
tintott kövek, szakócák. Ezért az ôskor elsô korszakát, melyet a vadászat, 
halászat és gyûjtögetés jellemez, pattintott kôkornak vagy ôskôkornak is 
nevezik.
Körülbelül 30 ezer évvel ezelôtt alakult ki a homo sapiens sapiens, az 
értelmes ember, amelyik már az egész Földön elterjedt. Testfelépítésében 
és képességeiben megegyezett a mai emberrel. továbbfejlesztette az esz-
közöket, feltalálta az íjat és a nyilat.

A homo sapiens mindennapjaiban már megjelent a mágia, bizonyos, hogy volt elképzelése a túlvi-
lágról. Ennek nyomai megtalálhatók a spanyolországi Altamira-barlangban, a dél-franciaországi Las-
caux-i - barlangban, valamint hazánkban az Istállóskôi- és a Szeleta-barlangban. Ezek a bámulatos 
mûalkotások egyaránt szolgálhatták a vadászat eredményességét, az elejtett állatok szellemének 
kiengesztelését, vagy egyszerûen készülhettek saját gyönyörködtetésükre is. Ekkortól beszélhetünk 
a vallás kialakulásáról. 
A vallás társadalmi jelenség. Ez határozza meg egy emberi közösség közös hitét, szertartásait, tanítá-
sait, a magatartási normákat.

Szakóca

Altamira
Forrás:http://www.onlinekunst.de/rinder/

350_altamira_1.jpg;

Lascaux
Forrás: http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/

2001/1het/muvtori/lascaux.jpg
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1.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés 

Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

Ha az ôsember nem fejleszti tovább vadászeszközeit, akkor nem jut elég élelemhez. 
A homo sapiens sapiens elegendô élelemhez jutott, tehát a homo sapiens sapiens továbbfejlesztette 
vadászeszközeit.

2.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztás

Pisti ezt olvasta egy történelmi tanulmányban:

A BARLANGRAJZOK VAGY AZ ÁLLATOK SZELLEMÉNEK KIENGESZTELÉSÉRE SZOLGÁLTAK, 
VAGY AZ ÔSEMBER SAJÁT MAGA GYÖNYÖRKÖDTETÉSÉRE KÉSZÍTETTE, ESETLEG MIND-
KETTÔ ELÔFORDULT.

Az alábbi lehetôségek közül karikázd be azoknak a betûjelét, amelyek esetén a nagybetûs kijelentés 
igaz! Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetûs kijelentés hamis!

Tehát elôfordulhatott, hogy egy barlangrajz

A)  A barlangrajzok nem az állatok szellemének kiengesztelésére szolgáltak, és nem az ôsember 
saját maga gyönyörködtetésére készítette az ôsember.

B)    A barlangrajzok az állatok szellemének kiengesztelésére szolgáltak, és az ôsember saját maga 
gyönyörködtetésére készítette azt.

C)    A barlangrajzok nem az állatok szellemének kiengesztelésére szolgált, hanem az ôsember saját 
maga gyönyörködtetésére készítette azt.

D)    A barlangrajzok az állatok szellemének kiengesztelésére szolgált, és nem az ôsember saját 
maga gyönyörködtetésére készítette az ôsember.
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3.  FelAdAt
 kombinAtív képesség  – permutálás

Az ôsemberek nyomát kutató régészek szeretnék felkeresni a leghíresebb lelôhelyeket.

Altamira-barlang (a)                    Istállóskôi-barlang (i)                    Lascaux-i - barlang (L)

Milyen sorrendben látogathatták meg a barlangokat? Töltsd ki az alábbi táblázatot a lehetséges útisor-
rendekkel! Használd a barlangok nevének kezdôbetûjét! 

1. állomás 2. állomás 3. állomás

I L A

I A L

A I L

A L I

L A I

L I A

4.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – definiálás

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

A vallás az a társadalmi jelenség, amely meghatározza egy emberi közösség közös hitét, szertartásait, 
tanításait és a magatartási normáit.

magatartási normák

közös hit

meghatározza társadalmi jelenség

szertartások

tanítások

emberi közösség
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5.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Segít a térkép! Indokold választásod! 

a)  Suba-lyuk                     Szeleta-barlang                      Center                     Ságvár

      Indoklás: Nem kôkori, hanem rézkori lelôhely.

b) Szeremle                     Dinnyés                     Kosd                     Báta

      Indoklás: Nem vaskori, hanem bronzkori lelôhely.

Forrás: Cartographia (2004) Képes történelmi atlasz 2. oldal
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3. EGYSÉG

Az ôskor vége felé felmelegedett a hômérséklet, ezért egyes hordák olyan területekre vándoroltak, 
ahol folytatni tudták a korábbi életformájukat. Más csoportok a szárazabb, állatokban szegényebbé 
váló területeken maradtak, és áttértek a földmûvelésre, amely arra késztette ôket, hogy készleteket 
halmozzanak fel élelmiszerekbôl a szûkösebb napokra. 
A termelésre történô áttérés a történelem legfontosabb fordulatai közé tartozik.
A földmûveléshez ásóbotot, kapát, ásót és ekét használtak. Szerszámaikat már nem pattintással, 
hanem csiszolással készítették.

A termelés a legkülönbözôbb helyeken élet- 
re hívta a fazekasságot. Az agyagedények sú- 
lyossága, törékenysége miatt mindig a letele-
pedett életmóddal együtt bukkant fel. 
Kezdetben forgatás nélkül, kézzel formál-
ták, és a napon szárították, majd nyílt tûzön 
égették a tárgyakat. Ezzel a fazekasság külön 
mesterséggé kezdett válni. Az agyagedények 
alkalmasak voltak a felhalmozott termés táro- 
lására, és ha égetés elôtt mázzal vonták be, 
akkor fôzésére, folyadékok tárolására is. A táro- 
lás szempontjából volt fontos a kosárfonás is. 
A birkák tenyésztése, a len, a kender vagy 
más rostnövények termesztése tette lehetôvé 
az újkôkorban a fonást és szövést. A szövéssel 
megjelent textilruházat, a takarók az idôjárás-
sal szemben védettebbé tették az embert.

Agyagedény
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1.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés 

Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

Az ôsember vagy folytatja zsákmányoló életmódját, vagy áttér a termelô életmódra. 
Az ôskor vége felé egyes csoportok nem folytatták a zsákmányoló életmódjukat, tehát áttértek a ter-
melô életmódra.

2.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold választásod!

a)   fazekas                    kosárfonó                    gyûjtögetô                    földmûvelô

      Indoklás: Nem a termelô életmód foglalkozása, hanem a zsákmányoló életmódé.

b)   nyílvesszô                    ásóbot                    íj                    lándzsa                    dárda

      Indoklás: Nem a zsákmányoló életmód eszköze, hanem a termelô életmódé.

3.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – felosztás

Helyezd el az ábrában az alábbi fogalmakat!
Adj nevet az egyes halmazoknak!

halászat                    fonás és szövés                    fazekasság                    vadászat

gyûjtögetés                    földmûvelés

                                                                                                               

                                               fonás és szövés
                                                                                                         halászat
                                                                                                                                                  vadászat
                 fazekasság
                                                                                                                           gyûjtögetés
                                       földmûvelés

Indokold egy mondattal, mi volt a csoportosításod szempontja!

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

termelő
életmód

zsákmányoló 
életmód
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4.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – összes részhAlmAz képzése

A földmûvelésre áttért emberek ásóbotot, kapát és ekét használtak. A horda tagjai nem biztos, hogy 
egyforma mértékben értettek a szerszámok használatához. Volt, aki többet is tudott használni, és volt, 
aki semmihez sem értett.
A szerszámok ismeretének milyen fajtája fordulhatott elô egy képzeletbeli hordában?
Az eszközt jelöld a kezdôbetûjével, vagy ismeretének hiányát vonallal!

ásóbot (á)                    kapa (K)                    eke (E)

E

Á

K

Á

E

E

K E

K

Á

Á K
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4. EGYSÉG

A véletlennek köszönhetôen a nagy tûzben a fémtar-
talmú kövekbôl kiolvadt a fém, és annak a mélyedés-
nek az alakját vette fel, amelybe belefolyt. Késôbb 
már olvasztókemencéket használtak. A fémolvasz-
tás hat-hétezer évvel ezelôtt terjedt el. A különösen 
fejlett anyagi kultúrájú termelô népek készítettek 
már az ôskorban réztárgyakat, késôbb pedig bronz-
eszközöket. (A bronz réz és általában ón ötvözetébôl 
állt.) A fémmûvesség a fazekassághoz hasonlóan 
külön mesterséggé vált, kialakult a kovácsmester-
ség.
Az erdôk irtásához, a házak gerendáinak feldara-
bolásához keményebb, csiszolt köveket alkalmaztak az 
ôskorban. (Ezért nevezik az ôskor termelô korszakát csi-
szolt kôkornak, újkôkornak, idegen szóval neolitikumnak.) A letelepedett életmóddal, a falvak meg-
jelenésével megszûnt a tárgyak mennyiségét korlátozó vándorlás, hurcolkodás. 
 

Az emberek tartós házakat kezdtek építeni, ahol elraktározhatták a termékfelesleget is a nehezebb 
hónapokra. Vályogból, fából, sárral tapasztott fonott vesszôbôl és kôbôl építkeztek. A legrégibb falu-
település nyomokat, de az elsô egyértelmûen földmûves falvakat is az ún. „termékeny félhold” terü-
letén találták. Ez a térség széles félkörben kerüli meg Mezopotámia területét, és nyugaton elnyúlik az 
Égei-tenger felé Kis-Ázsiában. A termelésre való áttérés elôtt itt élt a kecske, birka, szarvasmarha vad 
elôdje, illetve bôségesen teremtek különféle vadgabonák.

                   Sárral tapasztott házfal                                                                                             Házépítés
Forrás: Fenyvessyné Békei Gabriella

Fémolvasztó kemence
Forrás: Fenyvessyné Békei Gabriella
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1.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

Ha az ôsember letelepedik, akkor tartós házakat épít. 
Ha tartós házakat épít, akkor kialakulnak a falvak. 
Tehát ha az ôsember letelepedik, akkor kialakulnak a falvak.

Ez a feladat segít a gyerekeknek az ok–okozati viszonyok felismerésében, helyes következtetések 
levonásában. A megoldás megbeszélésénél javasoljuk, hogy a mondatok állításait jelöljék eltérô 
módon (számokkal, betûkkel), és szemléltessék az ok-okozati összefüggéseket páronként.

1 2

Az ôsember letelepedik Tartós házakat épít.

2 3

Tartós házakat épít Kialakulnak a falvak.

1 3

Az ôsember letelepedik Kialakulnak a falvak.

2.  FelAdAt
 induktív gondolkodás– AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillô fogalmat!

neolitikum :: újkőkor = homo sapiens :: értelmes ember

olvasztó-
kemence :: fémolvasztás = csiszolt kő :: erdők irtása
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3.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – definiálás

Az alábbi fogalmak és kifejezések felhasználásával határozd meg, mi a „termékeny félhold”!

A „termékeny félhold” az a terület, amely széles félkörben kerüli meg Mezopotámiát, és nyugaton 
elnyúlik az Égei-tenger felé Kis-Ázsiában.

4.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Egyszer régen egy ôskori falutelepülés mesterei, a kovács (K) és a fazekas (F) válogattak az alap- 
anyagok között: mire is lesz szükségük a munkájukhoz.
Minden anyagot (agyagot, fát, követ, rezet és ónt) a kezükbe vettek egyszer, míg kiválasztották a 
számukra szükségeseket.
Írd le az összes párosítást! A mestereknél használd a kezdôbetûket!

Jelöld csillaggal azokat a választásokat, ahol a mester saját foglalkozásához illô anyagot vett kézbe!

Mezopotámia

széles félkörben
Kis-Ázsia

nyugat

elnyúlik

terület
kerüli meg

Égei-tenger

mester anyag mester anyag

agyagK

K fa

F

F

F

agyag

réz

fa

F

kô

rézK

K ón ónF

kôK
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5. EGYSÉG

Helyenként, mint például Catal Hüyük-
nél vagy Jerikónál városi méretû, több 
ezer lakost befogadó óriásfalvakat is talál-
tak. Innen terjedhetett el a földmûvelés 
ismerete Egyiptom és Mezopotámia felé.

A letelepedett életforma, a földmûvelés kialakulása tette lehetôvé, hogy a kis falvakból nagyobb, 
szervezett közösségek szülessenek. 
A felesleget a közösség vezetôinek ellátására, a földmûveléshez szükséges békét megteremtô kato-
nák élelmezésére fordították. Megindult az egyes területek közti csere: kereskedtek gabonával, kôvel, 
fával, cserépedényekkel és bronzszerszámokkal. 
Az így kialakuló termelôközösségek egyre nagyobb földterületekkel rendelkeztek, a kis falvakból 
kialakultak a nagy államok. Az elsô államok létrejöttével véget ér az ôskor, innen számítjuk az ókor 
kezdetét.

Catal Hüyük
Forrás: http://museum.agropolis.fr/images/mod6b.gif
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1.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés

Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

Ha egy területen emberi közösség telepedett le, akkor ott kialakult a földmûvelés. Jerikó környékén 
nagyobb emberi közösség telepedett le, tehát ott (Jerikóban) kialakult a földmûvelés.

2.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillô fogalmat!

3.  FelAdAt
 rendszerezô képesség– sorképzés

Írd a téglalapokba idôrendben az alábbi fogalmakat! Kezdd a sort a legrégebbivel!

kereskedelem                                            földmûvelés                                            gyûjtögetés
 

gyûjtögetés földmûvelés kereskedelem

vándorló
életforma :: őskor = letelepedett 

életforma :: őskor

kis falvak :: nagy államok = csere :: kereskedelem
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4.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

A kereskedelem kezdeti formájánál hogyan kereskedhettek egymással a falvak?

Az egyik falunak voltak alapanyagai: gabonája, köve, fája, a másiknak pedig kézmûves termékei: 
cserépedényei és bronzszerszámai. 
      
    
 
 
  

Hogyan cserélhették ki a falvak egymással a képzôdött feleslegüket? Írd le az összes lehetséges cserét 
a falvak között!

gabona cserépedény fa cserépedény

gabona bronzszerszám kô cserépedény

fa bronzszerszám kô bronzszerszám





2. moDul
AZ óKori KElET
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Fejlesztendô képességek

Kompetencia komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás + + + +

Definiálás + +

Felosztás +

Sorképzés, sorképzô osztályozás +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás

Variálás +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése

Descartes-szorzat képzése +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás +

Feltételképzés

Elôrelépô következtetés

Visszalépô következtetés +

Választó következtetés + +

Lánckövetkeztetés + +

Kvantorok + +

Induktív gondolkodás

Kizárás + + +

Átkódolás

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése
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1. EGYSÉG

Az emberek kezdetben falvakban, majd késôbb fallal körülvett városokban éltek. 
Az éghajlatváltozás miatt nagy területek sivatagosodtak el, így az ókori keleti társadalmak jórészt 
folyóvölgyekben jöttek létre. mezopotámiában a tigris és az Eufrátesz közti területen, Egyiptomban 
a nílus, indiában az indus és a Gangesz, Kínában pedig a Jangce és a Hoang-ho völgyeiben.

Az emberek rájöttek, hogyan lehet 
küzdeni a szárazság ellen: gátakat 
építettek, hogy áradáskor a víz ne 
pusztítsa el a földjüket. Késôbb csa-
tornákkal a vizet a folyótól távol esô 
részre is el tudták juttatni. 
A nagy területen folyó összehangolt, 
öntözéses földmûvelés csak gondosan 
ellenôrzött közmunkák segítségével 
volt lehetséges. Lassan felesleget is 
tudtak termelni.

Forrás. Kartográfiai Vállalat; Történelmi atlasz Budapest, 1986. 4. .a) térkép

Saduf. Vízátemelô szerkezet Egyiptomban
Forrás: http://www.doc.mmu.ac.uk/virtual-museum/Kahun/artefacts/

saduf/saduf.gif
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1.  FelAdAt 
 rendszerezô képesség – hAlmAzképzés

Mire vonatkoznak az alább felsorolt sajátosságok, tulajdonságok? Írd a keresett fogalmat a pontsorra!

A) Gátakat és csatornákat építenek hozzá.
B) Nagy területen folyó összehangolt munka.         Öntözéses földmûvelés
C) Az ókori Kelet államaira jellemzô.

Tisztázni kell, hogy minden tulajdonság, meghatározás ugyanarra a fogalomra vonatkozik. Ennek a 
fogalomnak a leírását várjuk a pontsorra.

2.  FelAdAt 
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Írd a pontsorokra a legmegfelelôbb befejezést!

Az ókori Keleten az éghajlatváltozás miatt nagy területek sivatagosodtak el.
A nagymértékû elsivatagosodás miatt a társadalmak folyóvölgyekben jöttek létre. 
Tehát az ókori Keleten az éghajlatváltozás miatt a társadalmak folyóvölgyekben jöttek létre.

Ez a feladat segít a gyerekeknek az ok–okozati viszonyok felismerésében, helyes következtetések 
levonásában. A megoldás megbeszélésénél javasoljuk, hogy a mondatok állításait jelöljék eltérô 
módon (számokkal, betûkkel), és szemléltessék az ok–okozati összefüggéseket páronként.

1 2

Az éghajlatváltozás miatt nagy területek 
sivatagosodtak el.

2 3

Az elsivatagosodás miatt az ókori keleti társadalmak folyó- 
völgyekben jöttek létre. 

1 3

Az éghajlatváltozás miatt az ókori keleti társadalmak folyó- 
völgyekben jöttek létre
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3.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Az ötödikesek egyik csoportja gyûjtômunkát végzett. A következô két állítást találták a kijelölt szöveg-
ben. 

AZ ÓKORI KELETI TÁRSADALMAK FOLYÓVÖLGYEKBEN JÖTTEK LÉTRE. 

A csoport tagjai mindannyian elmondták, hogyan értelmezik az olvasottakat.

Karikázd be azoknak a betûjelét, amelyek következnek a nagybetûs kijelentésbôl! 
Húzd át azoknak a betûjelét, amelyek nem következnek a nagybetûs kijelentésbôl!

A)  Minden társadalom folyóvölgyben jött létre.
B)  Vannak olyan társadalmak, amelyek nem folyóvölgyekben jöttek létre
C)   Nincs olyan társadalom, amelyik folyóvölgyben jött létre. 
D)  Egyetlen társadalom sem folyóvölgyben jött létre.
E)  Nincs olyan társadalom, amely nem folyóvölgyben jött létre.
F)    Van olyan társadalom, amely folyóvölgyben jött létre.

Húzd alá azokat a következtetéseket, amelyek igazak!

A gyerekeknek ügyelniük kell arra, hogy az összes mondaton jelölniük kell (vagy karikázni vagy áthúz- 
ni a betûjeleket), hogy megfelelnek-e a alapállításnak. 
A tárgyi tudás pontosításához az áthúzott, rossz válaszokat érdemes úgy indokolni, hogy ellenpél-
dákat mutatunk az állításra (Feri szerint: minden társadalom folyóvölgyekben jött létre. Ellenpélda: 
Athén társadalma) stb.
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4.  FelAdAt 
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Az alábbi fogalmakat válogasd szét négy halmazba!

Babiloni Birodalom,                    Nílus,                    Jangce,                    Kína,                    Gangesz,   

Eufrátesz,                    Egyiptom,                    India,                    Hoangho, 

Tigris,                    Indus
 

 

Ha jól dolgoztál, magad elôtt láthatod az ókori Kelet legfontosabb államait, folyóit.

Egyiptom
folyói

Nílus

Jangce

Hoangho
Kína
folyói

Gangesz

Indus

India
folyói

Tigris

Eufrátesz Babiloni
Birodalom

folyói
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Ennél a feladatnál a gyerekeknek fel kell ismerniük, hogy csak egy olyan államról, területrôl tanultak, 
amelynek egyetlen folyója van. A megoldást tehát ennek a résznek a beírásával kell elkezdeniük.

Észre kell venniük, hogy a fogalmak hierarchikusan csoportosíthatók, hiszen az országokhoz hozzá-
rendeljük a saját folyóikat. 
mivel az ábráról nem derül ki, hogy melyik alakzat melyik országnak felel meg, ezért bármely megol-
dás elfogadható, ahol az országok és folyóik közti helyes logikai kapcsolat felismerhetô. Az egyetlen 
megkötés: Egyiptomot és a Nílust a háromszögekben kell elhelyezni.

5.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold választásod!

a)  felesleg                    gát                    csatorna                    saduf

      Indoklás: Nem eszköz vagy építmény, hanem a hatékony termelés eredménye.

b)  Egyiptom                    Mezopotámia                    Kína                    India

      Indoklás: Nem Ázsiában, hanem Afrikában található.
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2. EGYSÉG

Létrejöttek a városállamok, melyek vallási, gazdasági és igazgatási központok is voltak egy-
ben. Élükön elismert vezetôk álltak, akik fôpapi és hadvezéri teendôket is elláttak. Mezopotámia 
legjelentôsebb városállamai Ur, Uruk, Kis és Babilon voltak.

mezopotámia élén papkirályok álltak, a városi élet központja a zikkurat volt: a templom papjai irányí-
tották a közös munkát, begyûjtötték a termés egy részét, és gondoskodtak a termékcserérôl. 
 

Forrás. Kartográfiai Vállalat; Történelmi atlasz Budapest, 1986. 4. .c) térkép

Babilon zikkuratja zikkurat rajza
Forrás: SDT
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1.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Az ötödikesek egyik csoportja gyûjtômunkát végzett. A következô állítást találták a kijelölt szövegben. 

A BABILONI VÁROSÁLLAM ÉLÉN PAPKIRÁLY ÁLLT. 

A csoport tagjai mindannyian elmondták, hogyan értelmezik az olvasottakat.

Karikázd be azoknak a betûjelét, amelyek következnek a nagybetûs kijelentésbôl!
Húzd át azoknak a betûjelét, amelyek nem következnek a nagybetûs kijelentésbôl!

A)  Minden városállam élén papkirály állt.
B)   Van olyan városállam, amelynek élén papkirály állt.
C)  Van olyan városállam, amelynek élén nem papkirály állt.
D)  Nincs olyan városállam, amelynek élén papkirály állt.
E)  Nincs olyan városállam, amelynek élén nem papkirály állt 
F)  Egyetlen városállam élén sem állt papkirály.

Húzd alá azokat a következtetéseket, amelyek igazak!

Ezzel a feladattal a gyerekek gyakorolhatják a két állítás közti logikai kapcsolatteremtést. Ügyelniük 
kell arra, hogy az összes mondaton jelölniük kell (vagy karikázni vagy áthúzni a betûjeleket), hogy 
megfelelnek-e a két alapállításnak. 
A tárgyi tudás pontosításához az áthúzott rossz válaszokat érdemes úgy indokolni, hogy ellenpéldá-
kat mutatunk az állításra (minden városállam élén papkirály állt. Ellenpélda: a görög városállamok 
királyai) stb.

2.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – hAlmAzképzés

Az alábbiakban tulajdonságok vannak felsorolva. Keresd meg a közös jellemzôket, és írd ôket a tulaj-
donságokat követô pontsorra! 

A) vallási központok, gazdasági központok, élükön elismert vezetôk
B)  élükön elismert vezetôk, a vezetôk fôpapi és hadvezéri teendôket is elláttak, vallási központok, 

igazgatási központok
C) igazgatási központok, vallási központok, élükön elismert vezetôk
D) vallási központok, élükön elismert vezetôk, akik fôpapi és hadvezéri feladatokat is ellátnak

vallási központok, élükön elismert vezetôk

Mire vonatkoznak ezek a tulajdonságok? Írd a következô pontsorra:
A városállamra

Elsô lépésben a gyerekeknek ki kell választaniuk azokat a tulajdonságokat, melyek mind a négy tulaj-
donsághalmazban (a, b, c, d pontokban) elôfordulnak. majd a kiválasztott tulajdonságokról meg 
kell mondaniuk, hogy mely fogalmat definiálják. A feladatban a közös tulajdonságok kiválasztása 
valószínûleg nehezebb, nagyobb odafigyelést igényel, mint a közös jegyek alapján a fogalom megal-
kotása.
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3.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – definiálás

Az alábbi fogalmak felhasználásával határozd meg, mi a városállam!

A városállam az az ókori a település, amely vallási, gazdasági és igazgatási központ, az élén elismert 
vezetôk álltak.

Ez a feladat segít a gyerekeknek abban, hogy megismerjék, megértsék, elsajátítsák a tananyaghoz 
szükséges fogalmakat. A tárgyi tudás megszerzésében döntô szerepe van annak, hogy a gyerekek 
ismerjék a definíciószerû mondatok szerkezetét.
A megalkotott definíciókat 3 szempont szerint értékelhetjük. 
• A gyerek helyesen használta-e a megadott nemfogalmat, jelen esetben a település fogalmát. 
• Valamennyi magadott jegyet felhasználta-e? Használt-e olyat, ami nem volt megadva?
• A jegyek között logikailag és történelmileg helyesen alkalmazta-e a viszonyokat?

igazgatási
központ

élén ismert
vezetôk

gazdasági
központ

vallási
központ

ókori
település
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4.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzô osztályozás

Helyezd el az ábrában a következô fogalmakat! 
Babilon
termékeny folyóvölgyek
ókori Kelet
városállamok

A feladat megoldása akkor jó, ha mind a négy halmazba a megfelelô egy-egy fogalom kerül. 
A tantárgyi tartalom rendszerezésekor a sorképzô osztályozás a tanulók számára felfogható, elfoga-
dott mód. Az alaphalmaz felosztásaként létrejövô részhalmazt tovább osztottuk, majd ezt a részfo-
galmat szintén felosztottuk. 
A gyerekek gyakorolhatják ezzel a feladattal a szûkebb fogalomtól a tágabb felé, illetve. a tágabbtól a 
szûkebb felé való rangsorolás készségét.

ókori Kelet termékeny
folyóvölgyek

Babilon

városállamok
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3. EGYSÉG

A nílus torkolatvidékén, északon létrejött alsó-Egyip-
tom, míg délen, a forrásvidéknél Felsô-Egyiptom. Egyip- 
tom életét a fáraó irányította. Az ô hatalmának szim-
bóluma temetkezési helyének, a piramisnak a nagysága 
volt. 

A fáraó korlátlan hatalmú uralkodó volt. Az elôkelôk közé tartoztak a hivatalnokok, a papok és 
a hadsereg vezetôi. Nagyon fontos feladata volt az írnokoknak. A lakosság többsége parasztokból 
és kézmûvesekbôl állt. A társadalom legalsó szintjén álló hadifoglyokat rabszolgaként dolgoztatták, 
számuk azonban nem jelentôs. 

Egyiptomban, melyet Hérodotosz nevezett el a nílus ajándékának, három évszak váltotta egymást: 
az áradás, az aratás és a szárazság évszaka.
 

piramisok 
Forrás:http://gallery.hd.org/_exhibits/places-and-sights/_more2002/_

more04/Egypt-Cairo-Giza-the-Pyramids-1-BG.jpg

Forrás. Kartográfiai Vállalat; Történelmi atlasz 
Budapest, 1986.

 4. .a) térkép

Irnok szobra
Forrás: www.batsanyi-tapolca.suli-

net.hu/verseny2000/H
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1.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – vAriálás, kombinálás

a)  Egy filmesekbôl álló csoport az ókori Kelet folyóiról szeretne filmet forgatni. A költségvetésbe azon-
ban csak két folyó megtekintése fér. Nem mindegy, hogy hová rendelik a repülôgépet az indu-
láshoz. Milyen lehetôségeik vannak?

    Írd a lehetséges összes megoldást a téglalapokba! A folyók nevének kezdôbetûjét használd!

Nílus – n                    Tigris – t                    Eufrátesz – E

b)  A filmeseknek végül is sikerült mindhárom folyóról anyagot gyûjteni a készülô filmhez. A film 
azonban csak két folyót fog bemutatni. Milyen lehetôségei vannak a rendezônek, melyik folyókat 
választhatja?

N T N E T E T N E N E T

N T N E T E
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2.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

Az ország, amelynek az élén a fáraó állt, az Egyiptom. 
Egyiptom a Nílus mentén fekszik.
Tehát az ország, amelynek élén a fáraó állt, az a Nílus mentén fekszik.

Ez a feladat segít a gyerekeknek az ok–okozati viszonyok felismerésében, helyes következtetések 
levonásában. A megoldás megbeszélésénél javasoljuk, hogy a mondatok állításait jelöljék eltérô 
módon (számokkal, betûkkel) és szemléltessék az ok–okozati összefüggéseket páronként.

1 2

Amelyik ország élén fáraó állt Egyiptom.

2 3

Egyiptom a Nílus mentén fekszik.. 

1 3

Amelyik ország élén fáraó állt az a Nílus mentén fekszik.

3.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – hAlmAzképzés

Mire vonatkoznak az alább felsorolt sajátosságok, tulajdonságok? Írd a keresett fogalmat a pontsorra!

A) Hérodotosz nevezte el a Nílus ajándékának.
B) Uralkodója még életében piramist építtet magának.   Egyiptom
C) Az ország életében fontos szerepe van az írnokoknak.

Tisztázni kell, hogy minden tulajdonság ugyanarra a fogalomra vonatkozik. Ennek a fogalomnak  
a leírását várjuk a pontsorra.
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4.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés

Írd a pontsorokra a legmegfelelôbb befejezést!

Ha az ókori Egyiptomban a falu közösségének valamely tagja nem épített gátat, akkor megbüntet-
ték. 
Egyiptom egyik falujában senkit nem büntettek meg, tehát mindenki épített gátat.

Ez a feladat segít a gyerekeknek az ok–okozati viszonyok felismerésében, helyes következtetések 
levonásában. A megoldás megbeszélésénél javasoljuk, hogy a mondatok állításait jelöljék eltérô 
módon (számokkal, betûkkel) és szemléltessék az ok–okozati összefüggéseket páronként: 

1 2
Ha a falu közösségébôl valaki 
nem épít gátat megbüntetik.

nem 2 nem 1
Senkit nem büntettek meg mindenki épített gátat. 

5.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – felosztás

Vázold fel az Egyiptomi Birodalom államszervezetét!
Helyezd el a négyszögekben a következô fogalmakat:

papok                     kézmûvesek                     földmûvesek                     hadsereg vezetôi                     fáraó
írnokok                     hivatalnokok                     hadifogoly rabszolgák

 

fáraó

hivatalnokok, papok,
hedsereg vezetôi

írnokok

kézmûvesek
földmûvesek

hadifogoly rabszolgák
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4. EGYSÉG

indiában az emberek szerint „isteni elrendelésre” kasztrendszer alakult ki, mely az öröklôdôen azo-
nos foglalkozású és jogú emberek szigorúan zárt közössége. A négy kaszt, melynek egyikébe min- 
denki beleszületik: a papok, a harcosok, a parasztok és a leigázottak kasztja. 

Az ókori India kezdetben nem volt egységes ország. Az indus 
és a Gangesz völgyében királyok (rádzsák) és nagykirályok 
(maharadzsák) uralma alatt alakul-
tak ki földmûvelô kultúrák. 
A Kr. e. iii. században asóka egye- 
sítette egész Indiát, így ô lett a ma- 
haradzsa.

Hatalmas, csatornázott városo-
kat hoztak létre az Indus mentén, 
melyeknek a házait égetett agyag-
téglákból építették fel. A városok 
lakói a dravidák voltak.

Indiába júniusban megérkezett a monszun, és három hónapon át esik az esô, ezért ilyenkor feltöltöt-
ték a tározókat a csapadékkal, és igyekeztek megôrizni az életet jelentô vizet a következô monszun 
kezdetéig.

Asóka
Forrás: http://web.telia.

com/~u42803547/images/
asoka.jpg

Égetett téglából épült város romjai
Forrás: SDT
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Kínában sok kis államot egyesített 
az Elsô Császár, országát mennyei 
Birodalomnak nevezte. Az ô nevé-
hez fûzôdik a nagy Fal építésének 
kezdete.
A Kínai Nagy Fal a középkorban a 
tatárokat (mongolokat) tartóztatta 
fel. Hossza kb. 6000–6500 km. Átla-
gosan 9 m magas, szélessége 5,5 m. 
A császár foglyok ezreivel és köz-
rendû szabadokkal építtette.

 

1.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztás

Négy indiai döntéshozó – Drupada, ardzsuna, Gándhári és Bhíma – vitatkozik. 

VAGY FELTÖLTIK A TÁROZÓKAT A CSAPADÉKKAL, VAGY BÍZNAK A FOLYAMATOS, SOK 
ESÔBEN.

Kinek a megoldása felel meg ennek a szabálynak? Karikázd be a név elôtt álló betûjelet! 
Húzd át azokat a betûjeleket, melyek olyan megoldások elôtt állnak, amelyek nem felelnek meg a 
szabálynak!

A javaslataik a következôk:

A)   Ardzsuna: Töltsék fel a tározót, és ne bízzanak a csapadékban.
B)   Gándhári: Ne töltsék fel a tározókat, hanem bízzanak a sok csapadékban.
C) Bhíma: Ne töltsék fel a tározókat, és ne is bízzanak a sok csapadékban.
D) Drupada: Töltsék fel a tározókat, és bízzanak a sok csapadékban.

Melyik felel meg a hagyománynak? Húzd alá!

2. FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

Indiában vagy fellázadnak a kasztrendszer ellen, vagy engedelmeskednek az „isteni elrendelésnek”. 
Az egyik tartományban nem engedelmeskedtek az isteni elrendelésnek, tehát fellázadtak a kasztrend-
szer ellen. 

A Nagy Fal
Forrás: http://www.napilapcsoport.hu/_images/1463/0m.jpg
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3.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold a választásod!

a)  Mezopotámia                    Egyiptom                    India                    Kína

       Indoklás: Nem államnak, hanem területnek a neve.

b)  Nílus                    Gangesz                    Duna                    Tigris

       Indoklás: Nem az ókori Keleten van.

c) fáraó                    maharadzsa                    papkirály                    zikkurat

      Indoklás: Nem uralkodói tisztség, hanem templom.
 

A feladat megoldásához a gyerekeknek elôször meg kell alkotniuk a nemfogalmakat, rá kell jönniük, 
hogy három fogalom ugyanabba a nemfogalomba sorolható, a negyedik pedig nem.

4.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Válaszd ki a felsoroltak közül azt, amelyik leginkább illik a téglalapba! Írd be!
a)

öntözés         földmûvelés        folyó        Indus

b)

király        császár        fáraó        diktátor

c)

Mezopotámia         Perzsia         Kína         India

A feladat elsô részében a nemfogalmat kell megadniuk a gyerekeknek, a második részben az orszá-
gokhoz hozzá kell rendelniük az uralkodói címeket, a harmadikban pedig az öntözés módjához kell 
hozzárendelniük a megfelelô országok nevét. Segítségként négy választási lehetôséget soroltunk fel.  
A feladat megbeszélésénél mindenképpen ki kell térni a nemfogalmak páronkénti meghatározására. 
Pl. Egyiptom és mezopotámia egy-egy földrajzi terület, a papkirály a mezopotámiai városállam ural-
kodója, tehát Egyiptom vezetôjét, az ország élén álló uralkodót keressük megoldásként.
Ha nagyon nehezen megy a feladat megoldása, az egyik feladatot tanári vezetéssel oldják meg a 
gyerekek közösen!

Egyiptom :: állam = Nílus :: folyó

Mezopotámia :: papkirály = Egyiptom :: fáraó

Egyiptom :: áradás = India :: monszun
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5. FelAdAt
 rendszerezô képesség – hAlmAzképzés

Mire vonatkoznak az alább felsorolt tulajdonságok? Írd a keresett fogalmat a pontsorra!

A) 4 réteg tartozik bele. 
B) Az egyik rétegbe mindenki beleszületik.     kasztrendszer
C) Azonos jogú emberek tartoznak az azonos réteghez.
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5. EGYSÉG

Az ókor kezdetén, a városállamok kialakulásával körülbelül egyidôben jelentek meg az elsô írások.  
A falvak, városok közösségének nyilván kellett tartania az adókat, a közösség vagyonának változását: 
a gyarapodást vagy az esetleges hiányt. Az elsô írások tehát fôleg gazdasági feljegyzések voltak.
A törvényeket is írásban rögzítették.

A mezopotámiában élô sumérok írását ékírásnak nevezzük.  
A jelcsoportok szavakat, majd késôbb szótagokat jelöltek. A puha 
agyagtáblákba nádpálcákkal nyomkodták a jeleket.

Egyiptomban hieroglifát, vagyis „szent 
vésést” használtak. 
minden jel megfelelt egy-egy fogalom-
nak. Kezdetben kôbe vésték, ritkábban 
papiruszra írták jeleiket.

Eredetileg a kínaiak írása is kis képecskékbôl állt. Ezek a 
képek azonban a madarak lábnyomához hasonló összetett 
ábrákká váltak, amelyeket finom nyúlszôrbôl készült 
ecsetekkel rajzoltak meg a papíron. Az ecsetet és a papírt is 
Kínában találták fel.

Az általunk is használt hangjelölô írást az ókori Kelet egyik 
népe, a föníciaiak találták fel. 
Ennél az írásfajtánál a betûk a szóelemekben valóban 
kiejtett hangokra utalnak, vagyis minden beszédhangnak 

van egy jele az írásban. A kínai írás olvasásához több mint 3000 jel ismerete szükséges, a hangjelölô 
írásnál körülbelül 30 jel elegendô. 
Fönícia a Földközi-tenger közelségét használta ki, a tenger fuvarosainak is nevezik ôket: szállítot-
ták mások árucikkeit, kereskedtek a saját cédrusfáikkal, és kitûnô hajókat építettek. Megalapították 
kereskedôvárosaikat, türoszt és Bübloszt.
Fönícia közelében, a Földközi-tenger keleti partvidékén helyezkedik el Palesztína. Ezen a területen 
kezdetben városállamok fejlôdtek ki (pl. Jeruzsálem és Jerikó), majd létrejött Kr. e. 1000 körül izrael 
állama. Történetének páratlanul gazdag írott forrása a Biblia.
 

Forrás: http://www.famakonyv.
hu/irtort_ekiras.jpg

Forrás: http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/
eo/e/ec/Amono-Rao-hiero-

glifa_nomo.png
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1.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Az ötödikes gyerekek azt a házi feladatot kapták, hogy az összekeveredett kártyák között tegyenek 
rendet. A piros kártyákon országok, területek nevei voltak olvashatók, a kékeken pedig írásfajták 
megnevezése. Pisti harmadikos kistestvére is „segíteni” akart, így párokat alkotott. 
Hogyan párosíthatta a következô kártyákat, ha piroshoz mindig kéket tett?
Írd a kártyákra a megfelelô betûjeleket! Használd a zárójelbe tett rövidítéseket!

Egyiptom = E Ékírás = ÉK

Kína = K Hieroglifa = Hi

mezopotámia = m Hangjelölô írás = Ha

Fönícia = F

országok, 
területek írásfajták országok, 

területek írásfajták országok, 
területek írásfajták

E ÉK E HI E HA

K ÉK K HA K HI

F ÉK F HI F HA

M ÉK M HI M HA

Jelöld színessel azokat a sorokat, amelyek a valóságnak megfelelô párosításokat tartalmazzák

2.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztó következtetés

Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

Fönícia legértékesebb természeti kincse a fa, amit vagy házépítéshez, vagy hajóépítéshez használtak. 
Tehát, ha a fát nem házépítéshez használták fel, akkor hajóépítéshez használták.
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3.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – definiálás

Az alábbi fogalmak felhasználásával határozd meg, mi a hangjelölô írás!

A hangjelölô írás olyan írásfajta, amelyben a betûk a szóelemekben valóban kiejtett hangokra utal-
nak.

Egy írásfajtát akkor és csak akkor nevezünk hangjelölô írásnak, ha a betûk a szóelemekben valóban 
kiejtett hangokra utalnak.

4.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át azt a szót, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold választásod!

a) Türosz                    Jerikó                    Büblosz                    Jeruzsálem                    Babilon

    Indoklás: Babilon nem a Földközi-tenger közelében fekszik. 

b) papirusz                    nádpálca                    agyagtábla                    papír                    kô 

    Indoklás: A nádpálca eszköz, amivel írnak, a többi pedig felület, amire írnak.

szóelemek
írásfajta

utalnak
betûk

valóban kiejtett 
hangok



5� matEmatiKa „B” • törtÉnELEm • 5. ÉvFOLyam tanári útmutató

5.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillô fogalmat!

Európa :: földrész = hieroglifa :: írásjel

ecset :: papír = nádpálca :: agyagtábla

Türosz :: Büblosz = Jerikó :: Jeruzsálem



3. moDul
AZ óKori 
GÖrÖGorSZáG
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Fejlesztendô képességek

Kompetencia komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás + + +

Definiálás +

Felosztás +

Sorképzés, sorképzô osztályozás + +

Hierarchikus osztályozás +

Kombinatív képesség

Permutálás +

Variálás +

Kombinálás + +

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése + +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás +

Feltételképzés

Elôrelépô következtetés + + +

Visszalépô következtetés +

Választó következtetés

Lánckövetkeztetés +

Kvantorok +

Induktív gondolkodás

Kizárás + + + +

Átkódolás

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése
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1. EGYSÉG

Hellász földrajzi viszonyai nem kedveztek az öntözéses földmûvelés kialakulásának. A Balkán-fél-
szigetnek nincsenek nagy folyói, egybefüggô hatalmas termôterületei, a szárazföld éghajlatát a tenger 
közelsége határozza meg. Így nem is jött létre egységes állam ezen a területen. Az idevándorló törzsek 
számos poliszt, városállamot hoztak létre.
A dórok által alapított Spárta és a iónok városállama, athén egymástól eltérô módon fejlôdött.
Spártában két király uralkodott, a királyt segítô népgyûlés havonta egyszer ülésezett. Az itt élô teljes 
jogúak semmilyen termelô tevékenységet nem ûztek, csupán katonáskodtak. A helóták, a leigázott 
ôslakosok mûvelték a spártaiak földjeit, és szolgáltatták be a termés felét.

Forrás: Kartográfiai Vállalat; Budapest, 1986 Történelmi atlasz 6.o. a) térkép
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1.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – hAlmAzképzés

Mire vonatkoznak az alább felsorolt sajátosságok, tulajdonságok? Írd a keresett fogalmat a pontsorra!

A) A dórok által alapított görög polisz.
B) Élén két király áll.     Spárta
C) Leigázott ôslakosait helótáknak nevezzük.

Azt a közös fogalmat keressük, amelyre mindhárom pontban felsorolt jellemzôk igazak.
A feladat megbeszélésénél érdemes kitérni Spárta társadalmára.

2.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás– elôrelépô következtetés 

Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

Ha egy területnek nincsenek jelentôs folyói, akkor ott nem alakul ki öntözéses földmûvelés. 
Hellász területén nincsenek nagy folyók, tehát ott nem alakult ki öntözéses földmûvelés.

Csak olyan választ lehet elfogadni, amely az elsô mondatra épülô következtetést tartalmaz.

3.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Az ókori Hellász szigeteinek játékosai az olimpiai játékokon szerettek volna megmérkôzni a 
szárazföldön található városok képviselôivel. Így a szigetek (Szamosz – SZ, Párosz P, naxosz – n, 
mélos – m és Kréta – Kr) képviselôi elutaztak a szárazföldre, hogy megbeszéljék a mérkôzés felté-
teleit az ottani városállamok (Delphoi – D, Korinthosz – KO és Olümpia – O) képviselôivel.
A megbeszéléseken egy szigeti és egy szárazföldi képviselô vett részt.

Milyen megbeszéléseket tartottak ebben a témában? Töltsd ki az ábrát!

sziget város-
állam sziget város-

állam sziget város-
állam

Sz D P O N Ko

Sz Ko M D N O

Sz O M Ko Kr D

P D M O Kr Ko

P Ko N D Kr O
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4.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Választásodat indokold!

a) dórok                    helóták                    iónok                    két király

    Indoklás: A iónok városállama Athén        

 

b) olimpia demokrácia                    öntözéses földmûvelés                    polisz

    Indoklás: Az öntözéses földmûvelés nincs kapcsolatban az ókori Görögországgal.   
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2. EGYSÉG

Eleinte athénban is király uralkodott, de elûzése után Kr. e. 510-ben az arisztokraták vették át  
a hatalmat, és köztársaságot hoztak létre. 

Az ügyes kézmûvesek, földmûvesek, kereskedôk, vagyis a közrendû 
szabadok meggazdagodtak, a társadalom értékes, elismert tagjai lettek, 
görög szóval ôk alkották a démoszt. Jólétükrôl, foglalkozásukról árulkod-
nak a cserépbôl készült tárolóedények, az amphórák. 

A démosz szóból származik a demokrácia (népuralom) kifejezés, ahol a törvényhozás, a kormányzás 
és a bíráskodás nem a fejedelem vagy egy kiváltságos réteg, hanem a nép kezében van.
 

amphórák
Forrás: http://www.filosofia.tk/foto/museo/Amphora%20siglo%20V.jpg
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1.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – definiálás

A megadott tulajdonságok felhasználásával fogalmazd meg, mi a demokrácia!

A demokrácia olyan kormányzati mód, melyben a törvényhozás, a kormányzás és a bíráskodás nem a 
fejedelem vagy egy kiváltságos réteg, hanem a nép kezében van.

Egy kormányzati mód akkor és csak akkor demokrácia, ha a törvényhozás, a kormányzás és a bírás-
kodás nem a fejedelem vagy egy kiváltságos réteg, hanem a nép kezében van.

Ez a feladat segít a gyerekeknek abban, hogy megismerjék, megértsék, elsajátítsák a tananyaghoz 
szükséges fogalmakat. A tárgyi tudás megszerzésében döntô szerepe van annak, hogy a gyerekek 
ismerjék a definíciószerû mondatok szerkezetét.
A megalkotott definíciókat 3 szempont szerint értékelhetjük. 
•  A gyerek helyesen használta-e a megadott nemfogalmat, jelen esetben a kormányzati mód fogal-

mát. 
•  Valamennyi megadott jegyet felhasználta-e? (A sorrend tetszôleges) Használt-e olyat, ami nem volt 

megadva?
• A jegyek között logikailag és történelmileg helyesen alkalmazta-e a viszonyokat?

2.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – hAlmAzképzés

Írd a keresett fogalmat a pontsorra!

A) Az élén álló királyt Kr. e. 510-ben elûzték.
B)  A királyság utáni államformája      Athén
       az arisztokraták által vezetett köztársaság volt. 
C) Itt alakul ki a történelemben elôször 
 demokratikus kormányzati mód.

Azt a közös fogalmat keressük, amelyre mindhárom pontban felsorolt jellemzôk igazak.
A feladat megbeszélésénél érdemes kitérni Athén társadalmára.

a nép törvényhozás kormányzás a fejedelem

a bíráskodás kormányzati
mód

egy kiváltságos 
réteg

kezében van
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3.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – permutálás

A kézmûvesek (K), a földmûvesek (F), a kereskedôk és a hajósok (H) szeretnének a foglalkozásuk 
szerinti csoportokban ülni a népgyûlésen. 
Milyen sorrendben foglalhatják el a helyüket, ha a kereskedôk mindig ugyanott foglaltak helyet? 
Megoldásaidat írd az ábrákba! A csoportok jelölésére használd a betûjeleket!

4.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés

Írd a téglalapokba idôrendben az alábbi fogalmakat! Kezdd a sort a legrégebbivel!

athéni demokrácia                    athéni királyság                    athéni köztársaság

A feladat megoldásához szükség van a kronológiai ismeretekre. Ha a gyerekek nem boldogulnak, 
idézzék fel, hogy az egyes események mikor voltak!

K

kereskedôk H

F

K

kereskedôk

F

H

H

kereskedôk K

F

F

kereskedôk

H

K

H

kereskedôk F

K

F

kereskedôk

K

H

athéni 
királyság

athéni
köztársaság

athéni
demokrácia
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5.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Választásodat indokold!

királyság                    helóták                    köztársaság                    demokrácia

Indoklás: Nem államforma, hanem társadalmi csoport.
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3. EGYSÉG

A legfôbb hatalom tehát idôvel a népgyûlés kezébe került, melynek tagja lehetett minden 20 év feletti 
athéni polgár. A népgyûlés tagjai közül sorsolással jelölték ki a bíróság és az 500 tagú tanács tagjait, 
valamint a 9 arkhónt, akik a legfontosabb hivatalokat töltötték be. Athén katonai vezetôit, a sztratégo-
szokat a népgyûlés tagjai közül szavazással választották, hogy a legrátermettebbek vezessék a város 
hadseregét. Az lett a vezetô, akinek a nevét leghangosabban kiabálták a népgyûlés résztvevôi.
 

Szavaztak cserépdarabokkal (osztrakonokkal) is, melyeket edények-
ben gyûjtöttek össze.
Cserépszavazást akkor tartottak, ha valakivel kapcsolatban felmerült 
a gyanú, hogy zsarnokságra, egyeduralomra tör. Ilyenkor, ha valakire 
túl sokan szavaztak, akkor az illetôt 10 évre számûzték Athénból, de a 
vagyonát megtarthatta.
Athén egyik leghíresebb politikusa Periklész volt a Kr. e. v. század-
ban.

                                           cserépdarabok                                                                                            urnák 
http://www.sulinet.hu/eletmod/hogyantovabb/tovabbtanulas/elokeszito/tortenelem/1het/gor931.jpg

Periklész 
Forrás: http://www.sulinet.hu/
tovabbtan/felveteli/2001/6het/

tori/perikles.jpg
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5.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztás

Az athéni népgyûlés azon gondolkodott, hogy a hadsereg vezetôit milyen módon jelöljék ki. A szabály 
értelmében két lehetôség közül választhattak: 

VAGY KISORSOLJÁK A 10 SZTRATÉGOSZT, VAGY VÁLASZTÁSSAL JELÖLIK KI ÔKET.

Heves vita bontakozott ki, mert többféleképpen értelmezték a szabályt.
A következô értelmezések hangzottak el:

A) Tesztor szerint:  Sorsolják ki a 10 sztratégoszt, majd választással jelöljék ki ôket.
B)   Kalkhasz szerint:  Sorsolják ki a 10 sztratégoszt, és ne választással jelöljék ki ôket.
C) Kadmosz szerint:  Ne sorsolják ki a sztratégoszokat, és ne is választással jelöljék ki ôket.
D)   Boreasz szerint:  Ne sorsolják ki a sztratégoszokat, hanem választással jelöljék ki.

Ki vagy kik javasolt(ak) a szabálynak megfelelô megoldást?!
Karikázd be azokat a betûjeleket, ahol a szabállyal egyezô, és húzd át azokat, ahol a szabállyal ellenté-
tes megoldást fogadtak volna el!
A lehetséges jó megoldások közül a valóságban az athéni népgyűlés milyen módon választotta ki a 
sztratégoszokat? Írd a pontvonalra a helyes megállapítást! 

Ne sorsolják ki a sztratégoszokat, hanem választással jelöljék ki.

A gyerekek figyelmét érdemes felhívni a feladat összetettségére. A nagybetûs mondatból induljanak 
ki, keressenek olyan javaslatot, amely megfelel a szabálynak, és ezt jelöljék karikázással. Azokat  
a javaslatokat pedig áthúzással, amelyek nem felelnek meg a nagybetûs mondatnak.
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1.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – hierArchikus osztályozás

Írd az ábrába a megadott fogalmakat!

sorsolás                    népgyûlés                    500 tagú tanács                    bíróság                    9 arkhón 
választás                    10 sztratégosz                    polgárok

Ha jól dolgoztál, akkor megkapod Athén társadalmának és politikai intézményeinek ábráját.

2.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold választásod!

Dareiosz                    Athén                    Spárta                    Delphoi

Indoklás: Nem város, hanem hadvezér.

A feladat megbeszélésénél érdemes pár mondattal jellemezni a városokat, megmutatni ôket a térké-
pen, kapcsolatot teremteni a földrajzi helyek és a személy között.

polgárok

népgyûlés

sorsolás

500 tagú tanácsbíróság 9 arkhón

választás

10 sztratégosz
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3.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés,  
 elôrelépô következtetés

Írd a pontsorokra a legmegfelelôbb befejezést!

a) Aki 20 év feletti athéni polgár volt, az tagja lehetett a népgyûlésnek.

Aki tagja lehetett a népgyûlésnek, azt megválaszthatták sztratégosznak.

Tehát, aki 20 év feletti athéni polgár volt, azt megválaszthatták sztratégosznak.

b) Ha a cserépszavazáson valakinek sokan írták fel a nevét a cserépdarabokra, akkor az illetôt 10 évre 

számûzték Athénból. 

Ariszteidész nevét sokan írták fel a cserépszavazáson, ezért 10 évre számûzték Athénból.

4.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás

Athén városállamában felmerül a gyanú, hogy valaki egyeduralomra, zsarnokságra tör. Cserépsza-
vazást tartanak. Három cserepet osztanak ki. A cserepeken a következô nevek szerepelnek: Ariszto-
geitón (a), Harmodiosz (H), Thettalosz (t). Te is részt veszel a szavazáson. Kettô cserepet összetörhetsz, 
egyet pedig (az a név szerepel rajta, akit zsarnoknak gondolsz) a gyûjtôedénybe tehetsz. Milyen lehet-
ôségeid vannak? A nevek kezdôbetûit használd!

A H A T H T
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4. EGYSÉG

A Kr. e. V. században került sor Athén és a Perzsa Birodalom közti összecsapásokra. Kr. e. 492-ben a per- 
zsa Dareiosz, perzsa király egy vihar miatt kénytelen volt visszafordulni, de két évvel késôbb  
Kr. e. 490-ben újabb sereget küldött miltiadész athéni katonái ellen. 
 

A görögök marathonnál gyôzelmet arattak, majd 10, készülôdésben eltöltött esztendô következett. 
A harmadik perzsa háborúra Kr. e. 480-ban került sor. A perzsákat Dareiosz fia, Xerxész vezette.  
A támadás hírére a görög poliszok szövetséget kötöttek egymással, és Leonidasz, spártai király sietett 
az athéniak segítségére, majd a minôségileg sokkal jobb görög flotta Szalamisz szigeténél legyôzte 
a perzsákat. A Szalamisz után megmaradt perzsa erôk azután végleg vereséget szenvedtek – immár 
szárazföldön is – a szövetséges spártai athéni seregektôl, és kivonultak Hellászból.
   

Dareiosz
Forrás: http://www.
sulinet.hu/tori/sza-

kkor/marathon/
dareiosz.jpg

Miltiadész
Forrás: http://www.sulinet.hu/

tori/szakkor/marathon/csata.jpg

A marathoni csata menete
Forrás: http://crowland.uw.hu/images/

sparta/thermopylai.html

Xerxész                                                    Leonidasz, spártai király
Forrás: http://crowland.uw.hu/images/sparta/thermopylai.html
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1.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – felosztás

Írd az ábrába a megfelelô fogalmakat!

görög városállamok                    Athén                    Spárta                    Perzsa Birodalom
Xerxész                    Miltiadész                    Leonidasz

A feladat megoldását egyértelmûvé teszi a segítségként beírt elem.

2.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés

Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

a)  Ha Kr. e. 492-ben a perzsa flotta nem került volna viharba, akkor Dareiosz nem fordult volna  
vissza. 

 Dareiosz visszafordult, tehát a perzsa flotta viharba került.

b)  Ha Spárta nem siet Athén segítségére, akkor Athén elesik. 

 Athén nem esett el, tehát Spárta a segítségére sietett.

görög városállamok

Athén Spárta

Miltiádész Leonidasz

Perzsa birodalom

Xerxész
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3.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillô fogalmat!

Ha a gyerekeknek gondot okoz a megoldás, akkor a tanár segítsen megnevezni az analógia fajtáját. 
(Például kérdezzen rá, hogy milyen kapcsolat van Dareiosz és marathon között. Akkor ennek alapján 
Xerxészhez mi illik?)

Leonidasz :: Spárta = Xerxész :: Perzsia

Szalamisz :: sziget = Spárta :: városállam

Marathon :: Kr. e. 490 = Szalamisz :: Kr. e. 480

Dareiosz :: Marathon = Xerxész :: Szalamisz
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4.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Ha a görög–perzsa háborúban részt vevô feleknek lehetôségük lett volna, hogy hadvezért válasszanak 
maguknak, milyen választások születhettek volna?
Írd le az összes lehetôséget!

Spárta – S     Dareiosz – D
Perzsa Birodalom – PB   Xerxész – X
      Leonidasz – L

résztvevô felek hadvezérek

PB X

PB L

PB D

S D

S X

S L

Jelöld meg csillaggal azokat a sorokat, amelyek történelmileg hiteles párosításokat tartalmaznak!
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5. EGYSÉG

A perzsák legyôzése után Athén és Spárta egymással kezdett háborúba a vezetô szerepért, s a válta-
kozó sikerrel folyó háborúba a görög világ szinte minden városállama belebonyolódott. A görög világ-
ban hódításai és természeti kincsei révén egyre nagyobb hatalomra tett szert makedónia. Kiemelkedô 
uralkodója volt nagy Sándor, aki Kr. e. 336-ban mindössze 20 évesen vette át a hatalmat. 

Meghódította a Földközi-tenger egész keleti medencéjét, elfoglalta Elô-Ázsiát és Egyiptomot,  
III. Dareiosz perzsa király hadait legyôzte. Megalapította alexandriát, egészen Indiáig tört elôre, túl  
a görögök által ismert világ határain. 
A rendkívül tehetséges hadvezér 33 éves korában járványos betegségben halt meg.

Nagy Sándor a nápolyi mozaikon
Forrás: http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/images/pompeii_art_alexander_great.jpg

Kartográfiai Vállalat Budapest, 1986 6. o. c) térkép
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1.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – hAlmAzképzés

Kire vonatkoznak az alább felsorolt jellemzôk? Írd a keresett nevet a pontsorra!

Makedónia kiemelkedô uralkodója volt.
Meghódította a Földközi-tenger keleti medencéjét,   Nagy Sándor
Elô-Ázsiát, Egyiptomot.
Birodalmának határait Indiáig tolta Keletre.

Azt a közös fogalmat keressük, amelyre mindhárom pontban felsorolt jellemzôk igazak.
A feladat megbeszélésénél érdemes kitérni Nagy Sándor hódításaira, a görög kultúra elterjesztésére 
a meghódított területeken.

2.  FelAdAt
 rendszerezôképesség – sorképzés

Írd a téglalapokba idôrendben az alábbi fogalmakat! Kezdd a sort a legrégebbivel!

Nagy Sándor uralkodása                    marathoni csata                    szalamiszi ütközet

Ebben a feladatban a gyerekeknek mozgósítaniuk kell kronológiai ismereteiket. A megbeszélésnél 
érdemes pontos évszámokat rendelni az eseményekhez. Ajánljuk, hogy használjanak idôszalagot  
a szemléletes ábrázoláshoz.

3.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés 

Írd a pontsorokra a legmegfelelôbb befejezést!

Minden uralkodó hatalomra vágyik. 

Nagy Sándor uralkodó, tehát hatalomra vágyik.

marathoni csata szalamisz
ütközet

Nagy Sándor
uralkodás
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4.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

NAGY SÁNDOR MAKEDÓNIA KIEMELKEDÔ URALKODÓJA VOLT. 

Gyuri csak ezt a mondatot tanulta meg a leckébôl. Ahhoz, hogy feleletét folytatni tudja, megpróbálta 
kitalálni az összefüggéseket. Elkezdett gondolkodni, és következtetéseket vont le.

Karikázd be azoknak a betûjelét, amelyek következnek a nagybetûs kijelentésbôl! 
Húzd át azoknak a betûjelét, amelyek nem következnek a nagybetûs kijelentésbôl!

A) Tehát minden uralkodó makedón.
B)   Tehát van olyan uralkodó, aki makedón.
C) Tehát van olyan uralkodó, aki nem makedón.
D) Tehát nincs olyan uralkodó, aki makedón.
E) Tehát nincs olyan uralkodó, aki nem makedón.
F) Tehát egyetlen uralkodó sem makedón.

Húzd alá, amelyek nem következnek, de igazak! 

5.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – vAriálás, kombinálás,  
 összes részhAlmAz képzése

Nagy Sándor azon gondolkodott, hogy milyen sorrendben indítson hadjáratot a következô területek 
ellen. A három hadjáratból csak kettôre van pénz a kincstárban. 

Egyiptom

Elô-Ázsia

Perzsia
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a) Hogyan választhatott a három területbôl kettôt,  ha fontos, hogy melyiket hódítják meg elôször?

Írd be a lehetséges összes megoldást a négyzetekbe! A nevek kezdôbetûit használd! 

Elô-Ázsia – Eá                    Egyiptom – E                    Perzsia – P

b) Melyik kettôt választhatta ki végül a három területbôl?

Írd be a lehetséges összes megoldást a téglalapokba! A nevek kezdôbetûit használd.

c) Nagy Sándor megkérdezi a tanács tagjait is, de azok különbözô javaslatokat adnak. Van, aki nem 

javasol hadjáratot, és van, aki többet is.

Írd be a lehetséges összes javaslatot  a téglalapokba! (A nevek kezdôbetûit használd! Itt nem számít a 

sorrend.)

A feladat megbeszélésénél probléma lehet, hogy hány lehetséges szavazatfajta fordult elô. 
(3 + 3 + 1 + 1)
1 területet: háromféleképpen írhatja fel
2 területet: háromféleképpen írhatja fel
3 területet: egyféleképpen írhatja fel
0 területet: egyféleképpen írhatja fel.

EÁ E E P P EEÁ E EÁP EÁP

E E EÁ PPEÁ

EÁ EÁ

E

P EÁ

EÁ E

E

P E

P

P



tanári útmutató 3. mODuL • aZ óKOri GöröGOrSZáG 81

6.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold választásod!

Elô-Ázsia                    Egyiptom                    Perzsia                    Hispánia

Indoklás:   Nagy Sándor nem hódította meg. 
Nem az ókori Keleten van.

Csak olyan területek szerepelnek a feladatban, amelyek elôfordultak a szövegben. mégsem csupán a 
szövegértést ellenôrzi a feladat, hiszen mindegyik fogalmat be kell sorolniuk a gyerekeknek a nemfo-
galom alá, majd eldönteni, hogy melyik lóg ki a sorból.
Ajánljuk, hogy ne elégedjenek meg a mechanikus beírásokkal, hanem indokoltassák is a választást a 
gyerekekkel.

7.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillô fogalmat!

Érdemes a feladat megoldásánál indokoltatni a gyerekekkel a választást. Az elsô két példánál az elsô 
fogalom nemfogalmát keressük, a harmadik és negyedik példánál pedig a része, hová tartozik relációt 
kell felismerni.

Miltiádész :: hadvezér = Nagy Sándor :: király

Spárta :: polisz = Makedónia :: birodalom

Egyiptom :: Alexandria = Perzsia :: Perszepolisz

Miltiádész :: Athén = Leonidasz :: Spárta





4. moDul
AZ óKori rómA
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Fejlesztendô képességek

Kompetencia komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás +

Definiálás +

Felosztás +

Sorképzés, sorképzô osztályozás + + +

Hierarchikus osztályozás

Kombinatív képesség

Permutálás +

Variálás +

Kombinálás + +

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése + +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás +

Feltételképzés

Elôrelépô következtetés + +

Visszalépô következtetés + +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés +

Kvantorok +

Induktív gondolkodás

Kizárás + + +

Átkódolás +

Analógiák képzése + + +

Sorozatok képzése
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1. EGYSÉG

A tiberis folyó mellett latin pásztorok telepedtek le, ôk alapították rómát Kr. e. 753-ban. Kezdetben 
a folyóra nézô hét dombon (ezek közül elôször a Capitolium domb és a Palatinus domb épült be) apró 
települések voltak, a város ezek egyesülésébôl jött létre. A városállam kezdetben királyság volt, élén 
a király állt, aki fontos döntések elôtt meghallgatta a vének tanácsát, a szenátust. Róma elsô királya 
romulus volt. A monda szerint ikertestvérével remusszal együtt nagybátyjuk a folyóba dobatta ôket, 
de csodával határos módon megmenekültek. Róma késôbb köztársaság lett, az államot két konzul 
irányította, ôk töltötték be a hadvezéri és a bírói tisztet. A legfontosabb ügyekben a szenátus döntött.

1.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – visszAlépô következtetés 

Milyen következtetés vonható le az állításból? Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

Ha Romulust a monda szerint nem menti meg egy farkas, akkor meghal.
Romulus nem halt meg, tehát a monda szerint megmentette egy farkas.

Ez a feladat segít a gyerekeknek az ok–okozati viszonyok felismerésében, helyes következtetések 
levonásában. A megoldás megbeszélésénél javasoljuk, hogy a mondatok állításait jelöljék eltérô 
módon (számokkal, betûkkel), és szemléltessék az ok–okozati összefüggéseket páronként.

szenátus
Larousse-Officina Nova (1993) Róma és a római 

világ története 22. oldal

latin írás
Cartographia (2004) 

Képes történelmi atlasz 4. oldal
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2.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás, összes részhAlmAz 
 képzése, vAriálás, descArtes-szorzAt képzése

A Róma városát alapító „atyák” leszármazottja vagy. Részt vehettél a népgyûlésen, és még az a 
megtiszteltetés is ért téged, hogy beválasztottak a szavazatszámláló bizottságba. A népgyûlés fontos 
döntés meghozatala elôtt áll. Két konzult kell választani, de három jelölt van a posztokra. Név szerint: 
Caesar (C), Pompeius (P), Brutus (B). Minden szavazólapra két nevet kellett felírni. Dolgozz a kezdô-
betûkkel!

a)  Hogyan választhattak a népgyûlés tagjai a három névbôl kettôt? Írd le az összes lehetséges megol-
dást, amelyet a szavazatszámláló bizottság láthatott volna! 

b)  Voltak olyan szavazók, akik nem szabályos módon szavaztak: kettônél több vagy kevesebb nevet 
írtak fel. Milyen szavazólapok fordulhattak volna elô? Írd le az összes lehetôséget! 

c)  Hogyan választhattak a népgyûlés tagjai három névbôl kettôt, ha olyan szabályt vezettek be, hogy 
az elsô helyre írt név szavazati értéke kétszer annyit ér, mint a második helyre beírté. Tehát akit 
elsônek írtak, alkalmasabbnak találták a konzuli megbízásra. Írd le az összes lehetséges megoldást, 
amelyet a szavazatszámláló bizottság láthatott volna! 

d)  Miután megválasztottátok a két konzult, el kell döntenetek, ki legyen a hadvezér (h), és ki legyen a 
bíró (b). Tegyük fel, hogy a legtöbb szavazatot Caesar (C), és Pompeius (P), kapta. Az egyes szemé-
lyek milyen tisztséget tölthettek be? Írd egymás mellé a cellákba az összes lehetséges megoldást! 

   

                 Caesar                                                                        Pompeius
Forrás: Larousse-Officina Nova (1993) Róma és a római világ története  
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3.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – felosztás

Írd az ábrába a megadott fogalmakat! 
Adj nevet az egyes halmazoknak, majd indokold a válaszodat egy mondattal!

Capitolium                    Rémus                    Romulus                    Palatinus 

Indoklás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold választásod!

a) hadvezér                     bíró                     király                     köztársaság

 Indoklás: Nem tisztség, hanem államforma.

b) Tiberis                     Róma                      Rémus                     Palatinus

 Indoklás: Nem földrajzi hely, hanem egy mondai szereplô.

Romulus

Rémusz

mondabeli testvérek

Capitolium

Palatinus

hét domb
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Ez a feladat segít a gyerekeknek abban, hogy 
megismerjék, megértsék, és elsajátítsák a tan-
anyaghoz szükséges fogalmakat. A tárgyi tudás 
megszerzésében döntô szerepe van annak, 
hogy a gyerekek ismerjék a definíciószerû 
mondatok szerkezetét.
A megalkotott definíciókat 3 szempont szerint 
értékelhetjük. 
A gyerek helyesen használta-e a megadott 
nemfogalmat, jelen esetben a terület fogalmát. 
Valamennyi megadott jegyet felhasználta-e? 
Használt-e olyat, ami nem volt megadva?
A jegyek között logikailag és történelmileg 
helyesen alkalmazta-e a viszonyokat?
A leíró megfogalmazást és a besorolót is gya-
koroltassuk.

2. EGYSÉG

Róma, miután elfoglalta egész itáliát, szembekerült Karthágóval, a punok legnagyobb és leggazda-
gabb városával. Mindkét hódító Szicília megszerzésére törekedett. Hosszú éveken keresztül folyt a 
háború, váltakozó sikerrel. Róma végül gyôzött, ezáltal Szicília területe római tartománnyá, azaz pro-
vinciává vált, a birodalomhoz csatolták, és adófizetésre kötelezték. A punok tehetséges hadvezére, 
Hannibál meglepô haditervet talált ki: nem a tenger felôl támadnak, ahol várják ôket, hanem hátba 
támadják Rómát, azaz átkelnek az alpokon. Scipio római hadvezér is merész lépést eszelt ki, seregével 
áthajózott Afrikába, és saját hazájában támadta meg Karthágót. Róma sorra meghódította a Földközi-
tenger partvidékét és a szárazföld országait, kialakult a római Birodalom.

1. FelAdAt
 rendszerezô képesség – definiálás

A megadott tulajdonságok alapján határozd meg a tartományt!

A tartomány (provincia) olyan terület, mely Itálián kívül van, meghódították, a birodalomhoz csatol-
ták, és lakóit adófizetésre kötelezték.
Egy terület akkor és csak akkor volt provincia, ha Itálián kívül volt, meghódították, a birodalomhoz 
csatolták, és lakóit adófizetésre kötelezték.

terület meghódították Itálián
kívül

lakóit
adófizetésre
kötelezték

a
birodalomhoz

csatolták
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2.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzô osztályozás

Írd a halmazokba a megadott fogalmakat!

Itália                    Római Birodalom                    Palatinus                    Róma

3.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztás

A pun hadvezér Hannibál nagy döntés elôtt áll: milyen irányból támadja meg Rómát? Úgy határo-
zott: 

VAGY A TENGER FELÔL TÁMADNAK, VAGY ÁTKELNEK AZ ALPOKON. 

A király négy tanácsadója más-más lehetôséget mondott a királynak! 

Karikázd be azoknak a betûjelét, amelyek megfelelnek Hannibál elhatározásának!
Húzd át azokét, amelyek nem felelnek meg Hannibál elhatározásának!

A) A tenger felôl támadnak, és átkelnek az Alpokon.
B)   A tenger felôl támadnak, és nem kelnek át az Alpokon.
C)   Nem a tenger felôl támadnak, hanem átkelnek az Alpokon.
D) Nem a tenger felôl támadnak, és nem kelnek át az Alpokon

A lehetséges megoldások közül a valóságban Hannibál melyiket választotta? Írd a pontsorra!

Nem a tenger felôl támadnak, hanem átkelnek az Alpokon

Római Birodalom

Itália
Róma

Palatinus
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4.  FelAdAt
 induktív gondokodás – átkódolás

Figyeld meg a térképet és írd a pontsorokra a megoldást! 

Carthago + Zama = 348                    Carthago + Cannae= 362

Az átkódolás szabálya: a megadott városoknál a csaták évszámát kell összeadni
(pl.: Carthago + Zama = 146 + 202, Carthago + Cannae= 146 + 216)

Carthago + Carthago Nova = 355

Carthago Nova + Zama = 411

Zama + Cannae = 418

Forrás: Stiefel (2004) Történelmi atlasz Az ôskortól napjainkig 6. o. „d” térkép
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3. EGYSÉG

A gyôztes csaták után nagyon sok hadifoglyot hurcoltak be a birodalomba a meghódított területekrôl. 
A rabszolgák megpróbáltak visszamenni hazájukba, ezért gyakran elszöktek gazdáiktól. A legna-
gyobb rabszolgafelkelést Spartacus, egy Capuában raboskodó gladiátor vezette. A rabszolgák hôsie-
sen harcoltak, de a túlerôben lévô rómaiak legyôzték ôket. Bosszúból és elrettentésként a rómaiak 
több ezer rabszolgát feszítettek keresztre.
A hódítások megváltoztatták a rómaiak életet, a szegények és gazdagok között nagy ellentétek alakul-
tak ki. A szegények követelésére Julius Caesart megválasztották konzullá. Caesar híres hadvezérré 
vált, a katonái rajongva szerették. Népszerûségét a szenátus irigykedve figyelte, és a haza ellenségé-
nek kiáltották ki. Caesar a szenátus tiltása ellenére átlépte a rubicon folyót, amely elválasztotta Gallia 
provinciát Itáliától, és Róma felé menetelt. Vetélytársai és a szenátus elmenekült, a hadvezért egyed- 
uralkodóvá, diktátorrá választották. Késôbb Caesart meggyilkolták. 

1.  FelAdAt
  deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés, 

válAsztó következtetés 

Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

a) Minden rabszolga szabadságra vágyik. 

Spartacus rabszolga volt, tehát szabadságra vágyott.

b) Minden diktátor szereti a hatalmat. 

Caesar diktátor, tehát szereti a hatalmat.

c) Egy rabszolga vagy fellázad, vagy engedelmeskedik urának. 

Spartacus fellázadt, tehát Spartacus nem engedelmeskedett urának.

d) Caesar vagy engedelmeskedik a szenátus parancsának, vagy átkel a Rubicon folyón. 

Caesar nem engedelmeskedett a szenátus parancsának, tehát átkelt a Rubicon folyón.
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2.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillô fogalmat!

3.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Ezt olvasta Feri. 

CAESAR RÓMA DIKTÁTORA. 

Elkezdett gondolkodni, és az alábbi következtetésekre jutott.

Karikázd be azoknak a betûjelét, amelyek következnek a nagybetûs kijelentésbôl! 
Húzd át azoknak a betûjelét, amelyek nem következnek a nagybetûs kijelentésbôl!

A) Tehát minden diktátor római.
B) Tehát egyetlen diktátor sem római.
C)   Tehát van olyan diktátor, amelyik római. 
D) Tehát nincs olyan diktátor, amelyik nem római.
E) Tehát van olyan diktátor, amelyik nem római.
F) Tehát nincs olyan diktátor, amelyik római.

Húzd alá, amelyek igazak! 

Ezzel a feladattal a gyerekek gyakorolhatják a minden, van olyan, nincs olyan, és az egyetlen fogalmak 
logikai értékét. Ügyelniük kell arra, hogy az összes megadott állításnál jelölniük kell (vagy karikázni, 
vagy áthúzni a betûjeleket), hogy megfelelnek-e az alapállításnak. 
A tárgyi tudás pontosításához az áthúzott rossz válaszokat érdemes úgy indokolni, hogy ellenpéldá-
kat mutatunk az állításra. (Pl: „minden diktátor római.” Ha van olyan diktátor, aki nem római, akkor 
az állítás hamis. Az athéni demokráciában cserépszavazással pont azokat számûzték, akik egyedura-
lomra törtek. Tehát volt olyan diktátor, aki nem rómában élt. Természetesen, ha csak a kijelentésbôl 
indulunk ki – ez a magasabb szintû gondolkodás – az „E” válasz nem elfogadható, de igaz, tehát alá 
kell húzni!)

Gladiátor :: Spartacus = egyeduralkodó :: Ceasar

Capua :: város = Rubicon :: folyó

Gallia :: provincia = konzul :: Ceasar
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4.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – permutálás

A szenátus arról értesült, hogy három városban is, Capuában (C), Rhegiumban (r) és Sipontum- 
ban (S) rabszolgafelkelés tört ki. Mindhárom helyszínre hadsereget akarnak küldeni. De a legveszély-
esebbnek ítélt helyre kell a legerôsebb légiókat bevetni, és a legkevésbé veszélyesre csak kisebb sereget. 
Szavazással döntenek, amely várost az elsô helyre írnak, ott vetik be a legerôsebb sereget, a második 
helyre írtnál közepes erôsségû sereget vetnek be, az utolsó helyre került városhoz csak kisebb egysé-
geket küldenek. Írd le az összes lehetôséget! Csak a városok kezdôbetûit használd!

C C R

R S S R CC RS C 

 C  SS RR S
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4. EGYSÉG

A köztársaságot felváltotta a császárság. A birodalom elsô császára augustus lett. Minden kérdésben 
a császár döntött, a szenátus csak a tanácsadó testület szerepét töltötte be. Augustus csapatai elfog-
lalták a mai Dunántúlt, amelyet Pannónia provinciának neveztek el. Pannónia legnagyobb városa 
aquincum, a mai óbuda, az egyik legjelentôsebb városa pedig Savária, a mai Szombathely, amelyet 
Claudius császár alapított.
A barbárnak – a rómaiak azokat nevezték így, akik nem vették át a görög–római mûveltséget – tartott 
hunok legnagyobb királya, attila a rómaiak szomszédságában hatalmas birodalmat alapított. A tisza 
vidékén lehetett Attila városa, innen irányította az országát. Sokat háborúzott a rómaiakkal, de egyik 
sem tudta igazán legyôzni a másikat.

1.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – hAlmAzképzés 

Mire vonatkoznak az alább felsorolt jellemzôk? Írd a keresett fogalmat a pontsorra!

a) 
A királyság idejében a fontos döntések elôtt meghallgatta ôket a király.
A köztársaság korszakában a legfontosabb ügyekben döntött.                                                 szenátus
A császárok már csak tanácsokat kérnek tôle.

b)
A rómaiak barbárnak tekintették.
Tisza vidékén lehetett a székhelye.    Attila
Sokat háborúzott a rómaiakkal.

Tisztázni kell, hogy minden tulajdonság ugyanarra a fogalomra vonatkozik. Ennek a fogalomnak a 
leírását várjuk a pontsorra.

2.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés

Írd a téglalapokba idôrendben az alábbi fogalmakat! Kezdd a legrégebben kialakult formával!

köztársaság                    császárság                    királyság

királyság köztársaság császárság
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3.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzô osztályozás

Írd a halmazokba a megadott fogalmakat!

Pannónia                    Római Birodalom                    Savária

4.  FelAdAt
  deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés, 

visszAlépô következtetés

Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

a) Ha a Római Birodalom meghódított egy területet, akkor annak adót kellett fizetnie. 

    A Római Birodalom meghódította Pannóniát, tehát Pannóniának adót kellett fizetnie.

b) Ha egy provincia nem fizet adót, akkor megbüntetik. 

    Pannóniát nem büntették meg, tehát fizette az adót.

Római Birodalom

Pannónia

Savária
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Ez a feladat segít a gyerekeknek az ok–okozati viszonyok felismerésében, helyes következtetések 
levonásában. A megoldás megbeszélésénél javasoljuk, hogy a mondatok állításait jelöljék eltérô 
módon (számokkal, betûkkel) és szemléltessék az ok–okozati összefüggéseket páronként: 

1 2

egy provincia nem fizet adót megbüntetik..

nem 2 nem 1

Pannóniát nem büntették meg fizette az adót 

5.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba!

a) Caesar  Claudius  Augustus  Hannibál

    Indokold választásod!

    Hannibál nem római, hanem pun származású.

b) Róma  Aquincum  Tiberis   Savária

    Indokold választásod!

    A Tiberis nem város, hanem folyó.

A feladat megoldásához a gyerekeknek elôször meg kell alkotniuk a nemfogalmakat, rá kell jönniük, 
hogy három fogalom ugyanabba a nemfogalomba (halmazba) sorolható, a negyedik pedig nem.

6.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillô fogalmat!

A feladat elsô részében a nemfogalmat kell megadniuk a gyerekeknek, a második résznél azt kell 
észrevenni, hogy a kettô ugyanaz, csak régi, illetve mai elnevezés alapján írtuk. 
Ha nagyon nehezen megy a feladat megoldása, az egyik feladatot tanári vezetéssel oldják meg a 

Augustus :: császár = Attila :: király

Aquincum :: Óbuda = Savária :: Szombathely
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gyerekek közösen!

7.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

A városok római kori és mai nevei Panni fejében összekeveredtek. 
Keresd meg az összes párosítást, amely egy római és egy mai névbôl állhat! Csak a kiemelt részeket 
használd!

római kori név mai név

A SZ

A Ó

S SZ

S Ó

aquincum

Savária

Szombathely

óbuda
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5. EGYSÉG

A kereszténység Pál apostol sikeres térítôútjainak köszönhetôen gyorsan terjedt az egész birodalom-
ban. Egyre több gyülekezet alakult. A nagyobb területek gyülekezetei a püspök irányítása alá kerül-
tek. A püspökök közül a legfôbb róma püspöke, a pápa. Így alakult ki a keresztény egyház, melyet 
a birodalom kezdetben üldözött, de Konstantin császár már biztosította a keresztények szabad val-
lásgyakorlását.

1.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés

Írd az ábrába a megadott fogalmakat! 

papok                    pápa                    püspökök

2.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés

Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

Ha valaki a Római Birodalmon belül megtért, akkor keresztény lett. 

Ha valaki keresztény lett, akkor a birodalom üldözte. 

Tehát ha valaki a Római Birodalmon belül megtért, akkor a birodalom üldözte.

pápa

papok

püspökök
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Ez a feladat segít a gyerekeknek az ok–okozati viszonyok felismerésében, helyes következtetések 
levonásában. A megoldás megbeszélésénél javasoljuk, hogy a mondatok állításait jelöljék eltérô 
módon (számokkal, betûkkel) és szemléltessék az ok–okozati összefüggéseket páronként.

1 2

valaki a Római Birodalmon 
belül megtér 

keresztény lett.

2 3

keresztény lett a birodalom üldözte. 

2 3

valaki a Római Birodalmon 
belül megtért

a birodalom üldözte. 

3.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold választásod!

a)   köztársaság  püspökség  királyság  császárság

      Indoklás: Nem államforma, hanem  egyházi irányítási egység.

b)   Konstantin  Pál  Attila   Caesar

      Indoklás: Nem uralkodó, hanem apostol vagy hittérítô.

4.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba az odaillô fogalmat!

római tartomány :: provincia = Róma püspöke :: pápa

térítőút :: Pál = szabad 
vallásgyakorlás :: Konstantin
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5.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – kombinálás

Pál apostol 2. térítôútja során négy városban Ephesusban (E), Corinthusban (C), Thessaloniceban (t) 
és Philippiben (P) mindenféleképpen idôzni szeretne. Két városban hosszabb ideig tervezi a tartóz-
kodást. 
Vajon melyik kettôben tartózkodhat hosszabb ideig? Írd le a lehetséges összes megoldást! A nevek 
kezdôbetûit használd!

Forrás: Stiefel (2004) Történelmi atlasz Az ôskortól napjainkig 8. o. „c” térkép

E E E

C C T PPT

PTC





5. moDul
A mAGYAr NÉP 
ErEDETE ÉS 
VáNDorláSA
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Fejlesztendô képességek

Kompetencia komponens 1. egység 2. egység 3. egység 4. egység 5. egység

 Rendszerezô képesség

Halmazképzés, besorolás +

Definiálás +

Felosztás +

Sorképzés, sorképzô osztályozás + + +

Hierarchikus osztályozás

Kombinatív képesség

Permutálás +

Variálás +

Kombinálás +

Összes részhalmaz képzése +

Descartes-szorzat képzése +

Deduktív gondolkodás

Kapcsolás

Választás + +

Feltételképzés

Elôrelépô következtetés + + +

Visszalépô következtetés + +

Választó következtetés +

Lánckövetkeztetés +

Kvantorok +

Induktív gondolkodás

Kizárás + + +

Átkódolás +

Analógiák képzése + +

Sorozatok képzése +
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1. EGYSÉG

A magyar nép eredetére elsôsorban a nyelvtudomány ad választ, a magyar nyelv is egy a finnugor 
nyelvek közül. Volt valaha egy nép, mely nagyjából egységes nyelvet beszélt, az úgynevezett finnugor 
alapnyelvet. Sokféle monda, néphit él a magyar nép emlékezetében, amely valamilyen módon azt 
sugallja, hogy a magyar nép a hunok leszármazottja. Ebbôl csak annyi lehet igaz, hogy mind a két nép 
keletrôl érkezett Európába.
A finnugor ôshaza az ural hegység két oldalán volt. A vándorlás a finnugor népek csoportjait nagy 
területen szórta szét. Az ugor ôshaza feltételezett területe valahol az Urál hegység keleti, erdôs–dom-
bos vidékén lehetett, az ugor népek (mai magyar, vogul és osztják) itt éltek együtt.

1.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – kvAntorok

Ezt olvasta Feri. 

A MAGYAR NÉP NEM A HUNOK LESZÁRMAZOTTJA. 

Elkezdett gondolkodni, és az alábbi következtetésekre jutott.

Karikázd be azoknak a betûjelét, amelyek következnek a nagybetûs kijelentésbôl! 
Húzd át azoknak a betûjelét, amelyek nem következnek a nagybetûs kijelentésbôl!

A) Tehát minden nép a hunok leszármazottja.
B) Tehát van olyan nép, amelyik a hunok leszármazottja.
C)   Tehát van olyan nép, amelyik nem a hunok leszármazottja.
D) Tehát nincs olyan nép, amelyik a hunok leszármazottja.
E) Tehát nincs olyan nép, amelyik nem a hunok leszármazottja.
F) Tehát egyetlen nép sem a hunok leszármazottja.

2.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés 

Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

Ha egy nép nyelve a finnugor nyelvcsaládba tartozik, akkor az a nép valamikor egy területen élt a 

finnekkel és az ugorokkal. 

A magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik, tehát a magyar nép valamikor egy területen élt a 

finnekkel és az ugorokkal.
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3.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzô osztályozás

Írd a halmazokba a megadott fogalmakat!

magyar                     finnugor                     fugor

4.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztás

A magyar ôshaza területérôl a kutatók nézetei megoszlanak. Pisti ezt olvasta egy történelmi tanulmá-
nyban: 

A MAGYAR ÔSHAZA AZ URAL HEGYSÉG KELETI VAGY A NYUGATI TERÜLETÉN VOLT, DE 
LEHET, HOGY MINDKETTÔ IGAZ. 

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

Az alábbi lehetôségek közül karikázd be azoknak a betûjelét, amelyek esetén a nagybetûs kijelentés 
igaz! Húzd át azokét, amelyek esetén a nagybetûs kijelentés hamis!

A)   A magyar ôshaza az Ural hegység keleti és a nyugati területén is volt.
B)   A magyar ôshaza nem az Ural hegység keleti területén volt, hanem a nyugati területén volt. 
C)   A magyar ôshaza az Ural hegység keleti területén volt, és nem a nyugati területén.
D) A magyar ôshaza nem az Ural hegység keleti területén, és nem is a nyugati területén volt.

magyar

ugor

finnugor
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5.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold választásod!

a)   magyar               török               osztják               vogul

Indoklás: Nem az ugor népek közé tartozik.

b)   nyelvtudomány              monda              néphit              finnugor

Indoklás: Nem a magyar nép eredetére ad választ, hanem egy nyelvcsalád.

Forrás: Stiefel (2004) Történelmi atlasz Az ôskortól napjainkig 9. oldal
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2. EGYSÉG

Az éghajlat változása az egyes ugor népcsoportok szétköltözéséhez vezetett. Az elômagyarok a ligetes 
övezet felé, délre vándoroltak, és a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva nomád életmódra 
tértek át. Ôseink céltudatosan vándoroltak, életük nagy részét lóháton töltötték. Fô foglakozásuk 
az állattenyésztés volt, nomád pásztorkodást folytattak. Nyáron olyan legelôket kerestek, ahol fris-
sen sarjad a fû. Télen, állataikkal együtt, jól védett folyók mellé vonultak. Az állatállomány védelme 
és a területekért folyó küzdelem a magyarokat kiváló harcosokká tette. A magyarság a volga folyó 
vidékére, a mai Baskíria területére költözött. Julianus barát utazása óta nevezik ezt a területet magna 
Hungariának. Ez a vidék, a dél-oroszországi sztyeppe – ahol a magyarság egészen a honfoglalásig 
vándorolt –, hatalmas, füves–ligetes síkság.

1.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – lánckövetkeztetés,  
 visszAlépô következtetés, elôrelépô következtetés 

Írd a pontsorokra a legmegfelelôbb befejezést!

a)  Ha az éghajlat megváltozik, akkor a nomád népek szétvándorolnak, és ha szétvándorolnak, akkor 

az egységes nyelv megszûnik. 

    Tehát ha az éghajlat megváltozik, akkor a nomád népeknél az egységes nyelv megszûnik. 

b)  Ha egy nép nem vándorolt céltudatosan, akkor állatai éheztek. 

    A magyar nép állatai nem éheztek, tehát a magyarok céltudatosan vándoroltak.

c)  Minden nomád állattartó nép jó legelôket keresett.

    A magyarok fô foglalkozása a nomád pásztorkodás volt, tehát a magyarok jó legelôket kerestek.

2.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – definiálás

A megadott tulajdonságok alapján határozd meg, mi a nomád pásztorkodás!

A nomád pásztorkodás olyan állattartási mód, amikor a pásztorok az állataikkal céltudatosan ván-

dorolnak, nyáron dúsfüvû legelôkre mennek, télen jól védett folyók mellé vonulnak.

Egy állattartási módot akkor és csak akkor nevezünk nomád pásztorkodásnak, ha a pásztorok céltu-

datosan vándorolnak, nyáron dúsfüvû legelôkre mennek, télen jól védett folyók mellé vonulnak.

állattartási
mód

télen védett folyók 
mellé vonulnak

nyáron dúsfüvû 
legelôkre mennek

a pásztorok az állatokkal 
céltudatosan vándorolnak
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3.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – permutálás

Egy régészcsoport pályázaton pénzt nyert az ôshaza helyszínének kutatására. Az Ural hegység keleti 
(K), déli (D), és nyugati (ny) oldalán is ásatásokat akarnak folytatni. Nagyon fontos döntés az, hogy 
melyik helyszínen kezdenek, mert az elsô helyen teljes feltárásra lesz lehetôség. A második helyen 
részbeni feltárást végezhetnek, a harmadik helyen már csak korlátozott munkába tudnak kezdeni  
az idô- és a pénzhiány miatt. Írd le az összes lehetôséget! Csak a helyszínek kezdôbetûit használd!

K D NY K NY D D K NY

D NY K NY K D NY D K

A finnugorok és a magyarok ôshazája: az Ural
Forrás: http://sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?t=tema&g=019B78E3-

9D45-4b01-AB34-82635DEC2239&v=1&b=1/2005.04
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3. EGYSÉG

Bármerre is vándorolt népünk a honfoglalás idejéig, szinte mindenütt török népekkel találkozott, 
akiknek kultúráját átvettük. Míg nyelvünk egyértelmûen finnugor eredetû, addig népzenénk – ugya-
nilyen egyértelmûen – a török népzenével rokon. A forrásokban a magyarokat türk és ungri néven 
említik, és ez utóbbi vált a magyar nép és országunk közkeletû idegen megnevezésévé a nyugati 
nyelvekben (Hungary, Hongrie, ungarn). A magyar törzsek Levédiába költöztek, de késôbb onnan 
is elvándoroltak Etelközbe. A honfoglalás idején a magyar törzsszövetség élén két fejedelem állt: 
a kende és a gyula. Az egyik nézet szerint a kende méltóságot Kurszán viselte, míg a gyula tisztsé-
gét árpád töltötte be. A másik nézet szerint Etelközben a törzsek fôfejedelmet (kendét) választottak 
Álmos személyében, ez a fejedelemválasztás a vérszerzôdés mondájában ôrzôdött meg. álmost fia, 
Árpád követte e tisztségben.

1.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – felosztás

Írd az ábrába a megadott fogalmakat! Nevezd el az így kapott csoportokat!

türk                    gyula                    kende                    ungri 

2.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapba a megfelelô fogalmat!

magyar nyelv :: finn nyelv = magyar népzene :: török népzene

kende :: Kurszán = gyula :: Árpád

ungri

türk

népnév

kende

gyula

tisztség
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3.  FelAdAt
  deduktív gondolkodás –  visszAlépô következtetés, 

válAsztó következtetés

Írd a pontsorokra a legmegfelelôbb befejezést!

a) Ha Árpád nem Álmos fia, akkor nem lett volna fejedelem. 

Árpád fejedelem lett, tehát Álmos fia volt.

b) A magyar törzsek vagy szövetségre lépnek egymással, vagy ellenségeskednek. 

A magyar törzsek nem ellenségeskedtek egymással, tehát szövetségre léptek.

4.  FelAdAt
  kombinAtív képesség – kombinálás, összes részhAlmAz 

képzése, vAriálás

Fejedelemválasztó törzsfô vagy. Részt vehettél a gyûlésen, és még az a megtiszteltetés is ért téged, 
hogy beválasztottak a szavazatszámláló bizottságba. A gyûlés fontos döntés meghozatala elôtt áll. Két 
fejedelmet kell választani, de három jelölt van a posztokra. Név szerint: Árpád (á), Kurszán (K), Tas 
(t). Minden szavazófára a két név kezdôbetûjét kellett felvésni egymás után.

a)  Hogyan választhattak a gyûlés tagjai a három névbôl kettôt? Írd le ábécé-rendben az összes lehet-

séges megoldást, amelyet a szavazatszámláló bizottság láthatott volna! 

Á K Á T K T

Forrás: Cartographia (2004) Képes történelmi atlasz 8. oldal
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b)  Voltak olyan szavazók, akik érvénytelen szavazatot adtak le, mert kettônél több vagy kevesebb 
nevet jelöltek meg.  Milyen szavazófa fordulhatott volna elô? Írd le az összes lehetôséget! 

Á K T

Á K Á T K T Á K R

c)  Hogyan választhattak a gyûlés tagjai három névbôl kettôt, ha olyan szabályt vezettek be, hogy az 
elsô helyre írt név lesz a fôfejedelem. Tehát, akit fôfejedelemnek akartak, azt az elsô helyre kel-
lett vésniük. Írd le az összes lehetséges megoldást, amelyet a szavazatszámláló bizottság láthatott 
volna! 

Á K Á T K T K Á T Á T K

d)  Miután megválasztották a két fejedelmet, el kellett dönteni, ki legyen a kende, és ki legyen a gyula. 
árpád és Kurszán közül kellett választani. Írd le (párosítsd) az összes lehetséges megoldást, hogy 
az egyes személyek milyen tisztséget tölthettek be!

Á k

Á gy

K k

K gy

árpád

Kurszán

kende
gyula
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4. EGYSÉG

A magyar törzsek beköltözését a Kárpát-medencébe tudatos elôkészületek és véletlenszerû esemé-
nyek egyaránt jellemezték. Árpád fejedelem 895-ben a magyar fôsereggel átkelt a vereckei-hágón, 
benyomult a mai alföldre és Erdélybe, ezzel kezdetét vette a honfoglalás. Eközben az Etelközben 
maradt magyarságra a besenyôk támadtak megrendítô erôvel. Hadsereg hiányában a magyarság meg 
sem próbálta az ellenállást, pánikszerûen menekülve beözönlöttek a Kárpát-medencébe. 

1.  FelAdAt
 rendszerezô képesség  – sorképzés 

Írd a négyszögekbe, idôrendben az alábbi fogalmakat! Kezdd a legrégebbivel!

Etelköz                    Magna Hungaria                    Levédia                    

Kárpát-medence                    magyar ôshaza

2.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – átkódolás

Találd ki és írd a pontsorokra a megoldást!

a) magyar ôshaza + magna Hungaria = Levédia        magyar ôshaza + Levédia = Etelköz

magyar ôshaza + Etelköz = Kárpát-medence

Magna Hungaria + Levédia = Kárpát-medence

magyar 
ôshaza

Magna
Hungaria

Levédia Etelköz Kárpát-
medence
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b)

                   =    fa

                                        =    Árpád

                                         =   magyar

3.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold választásod!

Baskíria                    Alföld                    Volga                    Erdély

Indoklás: Nem ország vagy országrész, hanem folyó.

A Nikolsburgban talált rovásírásos magyar ábécé
Forrás: Varga Domonkos (1992) 

A Mogyeriektôl Mohácsig Tankönyvkiadó 12. oldal 
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4.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – válAsztás

A törzsfôk tanácsa választás elé kerül. 

A MAGYAR TÖRZSEK VAGY A KÁRPÁT-MEDENCÉBE VONULNAK, VAGY ETELKÖZBEN 
MARADNAK. 

Négy törzsfô más-más lehetôséget mond.

Karikázd be azoknak a betûjelét, amelyek esetén a nagybetûs kijelentés igaz! Húzd át azokét, amelyek 
esetén a nagybetûs kijelentés hamis!

A)  Elôd mondja:  A magyar törzsek vonuljanak a Kárpát-medencébe, és Etelközben is marad-
janak.

B)   Ond mondja:  A magyar törzsek ne vonuljanak a Kárpát-medencébe, hanem Etelközben mar-
adjanak.

C)   Kond mondja:  A magyar törzsek vonuljanak a Kárpát-medencébe, és ne maradjanak Etelköz-
ben.

D)  Tas mondja:  A magyar törzsek ne vonuljanak a Kárpát-medencébe, és ne maradjanak 
Etelközben 

A magyarok valójában mit választottak? Húzd alá a megfelelô választ!



tanári útmutató 5. mODuL • a maGyar nÉP ErEDEtE ÉS vánDOrLáSa 117

5. EGYSÉG

A honfoglalás kori magyar társadalom törzsi szervezetben élt. A törzsszövetség élén a fejedelem állt, 
aki Árpád nemzetségébôl került ki. A törzsek nemzetségekbôl, a nemzetségek pedig nagycsaládok-
ból épültek fel. A nép egésze hét törzsre oszlott: nyék, megyer, Kürt-Gyarmat, tarján, Jenô, Kér, 
Keszi. A hét törzs élén a Megyer törzs állt, tôlük nyerte népünk a magyar nevet. Az elôkelôk hatalma 
alá tartozott a köznép, vagy akkori nevén az ínek. Falvaikat, szálláshelyüket a nemzetségfôk jelölték 
ki, s különbözô termék- és munkaszolgáltatással tartoztak a törzs- és nemzetségfôknek. 

1.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – hAlmAzképzés

Mire vonatkoznak az alább felsorolt jellemzôk? Írd a keresett fogalmat a pontsorra!

Az elôkelôk hatalma alá tartoztak.
Falvaikat, szálláshelyüket a nemzetségfôk jelölték ki.   köznép vagy ínek
Termék- és munkaszolgáltatásokkal tartoztak az elôkelôknek.

2.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzô osztályozás

Írd a halmazokba a megadott fogalmakat!

nemzetség                    nagycsalád                    törzsszövetség                    törzs

törzsszövetség

törzs
nemzetség

nagycsalád



118 matEmatiKa „B” • törtÉnELEm • 5. ÉvFOLyam tanári útmutató

3.  FelAdAt
 rendszerezô képesség – sorképzés

Írd az ábrába a megadott fogalmakat! 

fejedelem                    családfôk                    nemzetségfôk                    törzsfôk

4.  FelAdAt
 deduktív gondolkodás – elôrelépô következtetés 

Írd a pontsorra a legmegfelelôbb befejezést!

Minden magyar törzs elismerte a Megyer törzs vezetô szerepét. 

A Keszi egy magyar törzs, tehát elismerte a Megyer törzs vezetô szerepét.

5. FelAdAt
 induktív gondolkodás – kizárás

Húzd át, amelyik nem illik a felsorolásba! Indokold választásod!

Nyék                    Megyer                    Árpád                    Kürt-Gyarmat

Indoklás: Árpád nem egy törzsnek a neve, hanem személynév.

fejedelem

törzsfôk

nemzetségfôk

családfôk
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6.  FelAdAt
 induktív gondolkodás – AnAlógiák képzése

Írd az üres téglalapokba a megfelelô fogalmat!

7.  FelAdAt
 kombinAtív képesség – descArtes-szorzAt képzése

Melyik törzsfô melyik törzsnek lehetne vezetôje? 
Írd le az összes lehetséges párosítást! Csak a kiemelt betûket használd!

törzsfô törzs

H T

H J

H M

T T

T J

T M

Á T

Á J

Huba

álmos

töhötöm

tarján

Jenô

megyer

ugor :: vogul = törzsszövetség :: törzs

köznép :: ínek = főfejedelem :: kende




