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A MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE 
MÁS TANTÁRGYAK KERETEI KÖZÖTT

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

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

A tervezés során a legfontosabb tennivaló a más tantárgyak keretei közötti fejlesztés stratégiájá-
nak, módszereinek további pontosítása, majd ennek alapján a kialakított stratégia szerint várhatóan 
valóban fejleszthetô matematikai kompetenciakomponensek, készségek és képességek rendszerének 
összeállítása, illetve az ezek hatékony fejlesztésére alkalmas iskoláztatási szakaszok kijelölése. Ezt 
követôen természetesen megoldandó egyrészt a készségek és képességek eredményes fejlesztését leg-
jobban segítô tantárgyak és tantárgyi tartalmak kiválasztása, másrészt a matematikai kompetencia 
fontos részét képezô motivációs tényezôk fejlesztésének kidolgozása is.

1.  A MáS TAnTárGyAK KErETEi KöZöTT TörTÉnô fEJlESZTÉS 
STrATÉGiáJA ÉS MódSZErEi

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

A korábbi kutatások eredményei alapján azonban az is ismert, hogy a tartalmas direkt fejlesztés-
sel csak abban az esetben gyorsítható meg a készségek, képességek fejlôdése, ha a fejlesztést megfe-
lelô gyakorisággal, következetesen, és természetesen a megfelelô iskoláztatási szakaszban végezzük. 
Jelentôs fejlesztô hatás csak attól a programtól remélhetô, amelyben a fejlesztés hosszabb idôszakon át, 
lehetôleg hetente többször sorra kerül. A hatás valószínûségét növeli, ha ugyanazoknak a készségek-
nek, képességeknek a fejlesztése egyszerre több tantárgyban, párhuzamosan folyik.

A matematikai kompetencia fejlesztésre kiválasztott komponensei, készségei és képességei között 
számos alapvetô fontosságú, ún. kritikus készség és képesség van, melyek esetében a kritériumorien-
tált fejlesztés látszik célszerûnek. A kritériumorientált fejlesztés alapelve az, hogy meghatározzuk a 
készség, képesség elérendô, optimális szintjét, és a fejlesztést minden tanuló esetében addig folytat-
juk, amíg ezt a szintet el nem éri vagy legalábbis eléggé meg nem közelíti (Csapó, 2003; Nagy, 2000).
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A kritériumorientált fejlesztés elôfeltétele, hogy ismertek legyenek a fejlesztendô készség, képes-
ség fejlôdési folyamatai, illetve a fejlettségi szintek, és ezek közül is elsôsorban az optimális fejlettség 
szintje. Ezeken kívül természetesen szükség van kritériumorientált mérôeszközökre is, amelyekkel 
a készség, képesség fejôdése nyomon követhetô, és a fejlesztés aktuális feladatai meghatározhatók. 
A matematikai kompetencia kiemelt komponensei esetében ezek a feltételek csak részben adottak, 
néhány komponens fejlôdésének feltérképezése, illetve a megfelelô mérôeszközök kifejlesztése további 
kutatásokat igényelne.

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

Végül a fejlesztés számára legkedvezôbb iskoláztatási szakaszok meghatározása is fontos szem-
pont, hiszen az egyes készségek, képességek fejleszthetôségi esélyei nem minden iskoláztatási peri-
ódusban azonosak, ezért a fejlesztési programot életkorfüggôen kell kialakítani. A legtöbb készség, 
képesség esetében a fejlesztési feladatok zömét egy-két iskoláztatási szakaszban kell megoldani, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy az adott szakasz(ok) végére minden tanuló eléri a kívánatos fejlettségi 
szintet, és az is elôfordulhat, hogy jó néhány tanuló már a szakasz(ok) lezárása elôtt megfelelô szintet 
ér el. Ezért minden iskoláztatási szakaszban gondolnunk kell az átlagosnál lényegesen lassabban és 
lényegesen gyorsabban fejlôdôk fejlesztési igényeire is.

2.  A fEJlESZTÉSrE JAvASolT KoMpETEnciAKoMponEnSEK 
iSKoláZTATáSi SZAKASZoK ÉS KÉpESSÉGcSoporToK SZErinT

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

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

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

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

Számlálás Á, L L –
Számolás Á, L L –
Mennyiségi következtetés Á, L L –
Valószínûségi következtetés G G, Á G, Á, L
Becslés, mérés Á, L L –
Mértékegységváltás Á, L L –
Szövegesfeladat-megoldás Á, L L –
Problémamegoldás G G, Á G, Á, L
Rendszerezés G, Á G, Á, L Á, L
Kombinativitás G, Á G, Á, L Á, L
Deduktív következtetés G, Á G, Á, L G, Á, L
Induktív következtetés G, Á G, Á, L G, Á, L
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A táblázat tükrözi, hogy a matematikai kompetencia fejlesztésére készülô programokban kiemel-
ten kezelendô komponensek egy része, mint például a számlálás, számolás, a mennyiségi következte-
tés, a becslés, mérés, mértékegységváltás, a szövegesfeladat-megoldás erôsen matematikaspecifikusak. 
Ezeknek a készségeknek, képességeknek a fejlesztése a matematikatanítás hagyományos alapfelada-
tai közé tartozik, és bár alkalmazásuk esetenként más tantárgyakban is szükséges, ezeknek a felada-
toknak a más tartalmakkal való megjelenítése is egyértelmûen a matematikát idézi a pedagógusok és 
a tanulók számára egyaránt.

Nem véletlen, hogy ha ezekkel a készségekkel, képességekkel bármilyen probléma van, a más 
tantárgyat tanító szaktanár azonnal a matematikát, illetve a matematika szakos kollégát emlegeti, 
akinek ezt „meg kellett volna tanítania”. Ezért ezeknek a készségeknek, képességeknek a más tan-
tárgyakban való fejlesztése – bármennyire is szükséges lenne – csak viszonylag szûk keretek között 
mozoghat, és fôleg az elsô iskoláztatási szakaszban lehet hatásos. Ezt követôen esetleg a lényegesen 
lassabban haladók számára adhatók a felzárkóztatást segítô, fejlesztô feladatok.

Néhány más kompetenciakomponens, mint például a valószínûségi következtetés vagy a prob-
lémamegoldás alkalmazása ugyan szintén a matematikai gondolkodásban a legjellemzôbb, de ezek 
egyúttal a gondolkodás olyan alapelemei, amelyek minden tantárgyban jelentôsen gazdagíthatják 
a tananyagfeldolgozás módszereit, ezért fejlesztésük a más tárgyakat tanító szaktanárok számára is 
szívesen vállalt feladat lehet. Mindkét terület jellemzôje, hogy az alkalmazás és így a fejlesztés lehetô-
ségei is a második és a harmadik iskoláztatási periódusban egyre bôvülnek, a lényegesen gyorsabban 
haladók mellett az átlagos fejlôdésû, majd a lényegesen lassabban haladó tanulóknak is adhatunk 
ilyen jellegû feladatokat.

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

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

3.  A rEndSZErZô ÉS KoMBinATÍv KÉpESSÉG, A dEduKTÍv  
ÉS induKTÍv GondolKodáS fEJlESZTEndô rÉSZKÉpESSÉGEi

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

A négy kompetenciakomponens fejlesztésre javasolt összetevôit a 2. táblázat foglalja össze. A táb-
lázatban a komponenseket a képességkutatás és -fejlesztés hazai szakirodalmában szokásos termino-
lógiát követve a rendszerezô képesség, kombinatív képesség, deduktív gondolkodás, induktív gondolkodás cím-
szavak alatt soroltuk fel. Az elôzô táblázathoz hasonlóan feltüntettük azt is, hogy az egyes készségek, 
képességek fejlesztését mely iskoláztatási szakaszokban, illetve milyen képességû tanulók számára 
javasoljuk (G: az átlagosnál lényegesen gyorsabban haladók, Á: átlagos ütemben haladók, L: az átla-
gosnál lényegesen lassabban haladók). Az utóbbi szempontokból mind a négy képességterületen belül 
sokféle változat elôfordul, a fejlesztés hangsúlyai tehát nemcsak iskoláztatási szakaszonként, hanem a 
tanulók képességszintje, fejlôdési üteme szerint is eltérhetnek.

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

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

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

A kombinatív képesség (Csapó, 2003; Nagy, 2004) matematikai hátterében a kombinatorikai mûve-
letek állnak, de a képességfejlesztés itt sem ezeknek a tudatosítását, gyakorlását jelenti, hanem a meg-
felelô gondolkodási mûveletek, halmazképzési algoritmusok konkrét tartalmakon való alkalmazását. 
A felsorolt részképességek közül a permutálás adott halmaz elemeinek sorba rendezését, a variálás 
adott halmazból meghatározott elemszámú rendezett részhalmazok kiválasztását, a kombinálás pedig 
adott halmazból meghatározott elemszámú, de nem rendezett részhalmazok kiválasztását jelenti. Az 
összes részhalmaz képzése hasonló a kombináláshoz, de az összes lehetséges elemszámú részhalmazt 
ki kell választani, a Descartes-szorzat képzése során pedig két halmaz elemeibôl kell rendezett elem-
párokat kialakítani.
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A deduktív gondolkodás (Vidákovich, 2002; 2004) matematikai alapja a klasszikus logika, de a 
fejlesztés során itt sem logikatanításról van szó. A felsorolt részképességek három csoportot képeznek. 
Az elsô csoportba a kétváltozós mûveletek tartoznak, a kapcsolás az „és”, a választás a „vagy” és a 
„vagy..., vagy”, a feltételképzés a „ha..., akkor” és az „akkor és csak akkor..., ha” nyelvi elemek alka-
lmazásával képezhetô összetett mondatok értelmezését igényli. A második csoport a következtetések 
csoportja, ezek közül az elôrelépô és a visszalépô következtetés egyaránt a feltételképzés mûveletét 
használja, de az elsô az elôtag megerôsítésével, a második pedig az utótag tagadásával. A lánckövetkez-
tetés már két feltételes állításra épül, ahol az elsô állítás utótagja és a második állítás elôtagja azonos. A 
választó következtetésben a választás mûvelete szerepel, az egyik tag állításából vagy tagadásából kell 
a másik tagra következtetni. A kvantorok feladataiban a „minden” és a „van olyan” nyelvi sémákat és 
szinonimáikat kell alkalmazni.

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

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

4.  A MáS TAnTárGyAK KErETEi KöZöTTi fEJlESZTÉS TArTAlMi ÉS 
SZErvEZÉSi KÉrdÉSEi

A matematikai kompetencia fejlesztendô komponensei elvileg igen sokféle tartalommal mûködteth-
etôk, tehát sokféle nem matematikai környezetben is fejleszthetôk. Az iskolai, tantárgyi keretek között 
történô kompetenciafejlesztés lehetôségeit azonban korlátozza az, hogy a valóban eredményt ígérô, 
tehát megfelelô gyakoriságú, következetes, lehetôleg az egész tanévre elosztott fejlesztés csak olyan 
tantárgyakban lehetséges, amelyeknek tananyagában viszonylag gyakran és egyenletesen fordulnak 
elô a képességfejlesztô feladatok beillesztésére alkalmas anyagrészek. Ez a feltétel a matematikai kom-
petencia néhány komponense (elsôsorban a rendszerezés, kombinativitás, illetve a deduktív és induk-
tív következtetés) esetében több tantárgyban is teljesül, míg más komponensek (különösen az erôseb-
ben matematikaspecifikus készségek, képességek) esetében csak egyes tantárgyak egyes témakörei 
alkalmasak ilyen jellegû fejlesztésre.

A matematikai kompetencia kiemelten fejlesztendô komponensei és a fejlesztésre alkalmas 
tantárgyak közötti lehetséges megfeleltetéseket a 3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat csak az 1. 
táblázatban már megjelölt fejlesztési periódusokra ad meg tantárgyakat, és csak olyanokat, amelyek 
anyagába a korábbi képességfejlesztô kísérletek tapasztalatai alapján nagy valószínûséggel beillesz-
thetô a megfelelô mennyiségû és minôségû fejlesztô feladat. A táblázatban egy-egy kompetencia-
komponenshez és iskoláztatási szakaszhoz több tantárgy is tartozik, ez választási lehetôségeket jelent. 
A korábbiakban azonban már utaltunk arra, hogy a fejlesztés hatékonyabb, ha párhuzamosan több 
tantárgyban is zajlik, ezért célszerû minden készséget, képességet minden évfolyamon legalább két-
három tantárgyban fejleszteni.
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3. táblázat: A matematikai kompetencia kiválasztott komponenseinek fejlesztésére javasolt iskoláztatási 
szakaszok és tantárgyak

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

Számlálás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Számolás
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mennyiségi következtetés
ének-zene, technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Valószínûségi 
következtetés

ének-zene, technika, 
természetismeret, 

testnevelés

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Becslés, mérés
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Mértékegységváltás
technika, 

természetismeret, 
testnevelés

– –

Szövegesfeladat-megoldás technika, 
természetismeret – –

Problémamegoldás technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

történelem

Rendszerezés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Kombinativitás magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Deduktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Induktív következtetés magyar, technika, 
természetismeret

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

biológia, fizika, 
földrajz, kémia, 

magyar, történelem

Mivel a matematikai kompetencia komponensei leginkább a természettudományi tárgyak 
készségeivel és képességeivel mutatnak rokonságot, ezért érthetô, hogy a táblázatban felsorolt tantár-
gyak nagyobb része is ebbe a körbe tartozik. Ugyanakkor a természettudományi tárgyak, különösen a 
fizika, kémia viszonylag kis óraszáma és emellett zsúfolt tananyaga nem mindig kedvez a képességfe-
jlesztésnek. A korábbi képességfejlesztô kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy a biológia, földrajz, 
sôt a humán tantárgyak (magyar, történelem) sokszor rugalmasabb kereteket kínálnak a képességfe-
jlesztô feladatok beillesztésére.

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

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

Végül megtervezendôk és kidolgozandók a tartalmas direkt, egyes esetekben kritériumori-
entált fejlesztés céljait szolgáló eszközök is. A fejlesztéshez általában ötféle eszköz lehet szükséges. 
A tanári kézikönyv minden esetben elkészítendô, a pedagógusok ebbôl ismerhetik meg a fejlesztés 
koncepcióját, módszereit, illetve ebben találják meg az alkalmazásra javasolt feladatokat. Az értékelô 
eszközök mindazon készségek és képességek esetében szükségesek, amelyekre a fejlesztés célváltozói 
épülnek, azaz amelyek fejlettségét többé-kevésbé rendszeresen értékelni kell. Tanulói munkafüze-
tre nem minden készség, képesség fejlesztéséhez van szükség, mivel egyes esetekben az egyébként 
is meglevô tananyagok, munkafüzetek is jól használhatók. Speciális eszközök csak néhány készség 
esetében jöhetnek szóba, ezek egyrészt a tanári szemléltetést, másrészt a tanulói munkát segítik. 
Végül a fejlôdési mutató a kritérium-orientált készség- és képességfejlesztés nélkülözhetetlen kelléke, 
ennek segítségével követhetô nyomon a fejlôdés menete és határozhatók meg a hátralevô fejlesztési 
feladatok.
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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
Ez a feladatsor és útmutató a matematikai kompetencia fejlesztésének érdekében több évfolyamon, 
több tantárgyban megjelenô fejlesztés elôsegítésére irányuló feladatokhoz készült.

A történelmi szituációkba helyezett, gondolkodási képességeket fejlesztô, a gondolkodási 
mûveleteket elmélyítô feladatok újszerûek tanítási gyakorlatunkban.

A feladatokkal fejleszthetjük tanulóink gondolkodási, logikai képességeit, másrészt pedig, a tan-
anyaghoz kapcsolódva, esetleg más megvilágításba helyezve, életszerû szituációkon keresztül mélyítjük el a 
tanulók történelmi ismereteit, készségeit. A feladatok elôsegítik tanulóink rendszerezô és kombinatív képessé-
geinek, deduktív és induktív gondolkodásuknak a fejlôdését. 

a feladatok a gondolkodási képességek fejlesztésére készültek, nem új ismeretelemeket szeret-
nénk megtanítani. 

Az új érettségi-koncepcióhoz kapcsolódva nemcsak a matematikai kompetenciák fejlôdnek, 
mélyülnek el, hanem a tanulók térbeli és idôbeli tájékozódási képessége, az ok-okozati viszonyok fel-
tárása, a szövegek, források értelmezése és azok felhasználásának képessége is bôvül.

Az egyes fogalmak és megállapítások megfogalmazása néhány esetben eltér a történelem-tan-
tárgyban szokásostól. A logikai képességfejlesztés megköveteli a pontos szóhasználatot, sajátos szó-
fordulatokat, amelyek esetleg a történelmi fogalomalkotásban, szóhasználatban túlságosan szokatlan-
nak tûnhetnek.

Az érettségi vizsga öt alapkompetenciájából szinte valamennyire találhatók feladatok. Különösen 
hangsúlyos a források értelmezésének, és felhasználásának gyakoroltatása, hiszen a bevezetô össze-
foglalók a feldolgozás szempontjából forrásnak tekinthetôk. A feladatokhoz mellékelt térképek, táb-
lázatok, diagramok feldolgozása, értelmezése hasznos segítség lehet a tanórai munka kiegészítéséhez 
is.

JAvASlAToK A fEldolGoZáShoZ

•  Az egyes részelemek feldolgozásánál használják a tanulók a modulok elején lévô összefoglaló jel-
legû szövegeket. A szövegek egyes részei néhány feladat elôtt külön, kiemelten is megjelennek. Az 
egyes modulok elején található összefoglaló szövegek házi feladatként is feladhatók, illetve részekre 
bontva az órán is feldolgozhatók.

•  Az összefoglaló szövegek az egyes fejezetek lezárásához, összefoglaló órák anyagaként is felhasznál-
hatók, annál is inkább, mert hasonló jellegû összefoglalások a ma használatos tankönyvekbôl hiá- 
nyoznak.

•  A képességfejlesztô feladatsor egy-egy moduljának megoldását nem egy tanórára szánjuk, hanem 
ötször nyolc-tíz perces idôtartamot javaslunk az adott modul feldolgozására. A megoldott feladato-
kat mindig kövesse értékelés és megbeszélés, magyarázat.

•  A modulokon belüli egységek feladatai alkalmasak a differenciált foglakoztatásra is. Egyén, csopor-
tos vagy frontális munkában is megoldhatók a feladatok. A frontális munka elônye, hogy a tanulók 
sokkal több megoldási ötlettel, javaslattal kapcsolódnak be, és így sok jó megoldás születhet.

•  A feldolgozáshoz ajánljuk, hogy a kollégák azt az adott témakör tanításának folyamatába illesszék 
az egyes modulok részelemeit. 

•  Az egységeket óra eleji feladatként is beiktathatjuk, ezzel megvalósíthatjuk az ismétlô–ellenôrzô 
mozzanatot, és így kiválóan ráhangolódnak, motiválódnak diákjaink az órára.

•  Az egységek óra végén is beiktathatók, és akkor az adott leckéhez kapcsolódóan összefoglaló–elmé-
lyítô gyakorlásként funkcionálnak.

•  Egyes feladatokat többféleképpen is megoldhatják a tanulók. Igyekezzünk valamennyi helyes 
megoldást megbeszélni, értelmezni. Elôfordulhat, hogy a tanári útmutatótól eltérô, helyes megoldá-
sok, is születhetnek.

•  A modulok egyes egységeinek játékos, rövid feladatait óra eleji motivációként, ráhangolásként java-
soljuk. 

•  A tanári példány tartalmazza a megoldott tanulói feladatokat. A kombinatív feladatoknál a tanári 
példányban csak annyi cella van, ahány lehetséges megoldás. A tanulói változatban mindig több 
cella van, mint a lehetôségek száma.

•  A programban fejlesztendô kompetenciakomponensek egy része jól illeszkedik a történelem tan- 
anyaghoz, más része, mint pl. az átkódolás és a sorozatok képzése, szokatlannak tûnnek. Ennek 
ellenére hasznos, ha ezeket a szokatlannak tûnô feladatokat is elvégeztetik a tanulókkal. Ezek a fela-
datok nem szokványos környezetben felismerhetô törvényszerûségek felismerését és alkalmazását 
gyakoroltatják.

Eredményes munkát kívánnak a szerzôk!



1. 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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AZ óKori KElET

Az elsô osztálytársadalmak a Kr. e. IV. évezredben az ókori Keleten jöttek létre. Egyiptom a nílus, 
mezopotámia a tigris és az Eufrátesz folyók, india az indus és Gangesz, Kína pedig a Jangce és a 
Huangho folyók mentén alakult ki. 

Alapvetôen az öntözéses földmûvelés biztosította a lakosság megélhetését. Gabonaféléket (árpát, 
búzát, rizst), rostnövényeket (gyapotot, lent), zöldség- és gyümölcsféléket termesztettek. A túlzott 
öntözés Mezopotámia egyes területein néhány évszázad alatt tönkretette a földeket, azok elszikesed-
tek, és lehetetlenné vált rajtuk a termelés. Jelentôs volt az állattenyésztés is. A mezôgazdaság fejlôdése 
kedvezett a kézmûipar fejlôdésének. Az eszközök készítésénél elôször fát, aztán csontokat, majd követ 
használtak. Késôbb megjelentek a fémek is. A fémek közül elôször a rezet, aztán a bronzot, majd a Kr. 
e. II. évezred végétôl a vasat használták használati eszközök és fegyverek készítésére. 

A gazdálkodás központjai az uralkodók, templomok és nagybirtokosok háztartásai voltak. Ezért 
szokás az ókori Keleten háztartási gazdálkodásról beszélni. Ezek a háztartások alapvetôen saját 
szükségletre termeltek, csak a felesleg került a kereskedôk kezére. A kereskedelem a felesleg elhelye-
zését és a hiányzó nyersanyagok beszerzését szolgálta.

Különleges helyet foglalt el a társadalmi hierarchiában az uralkodó, aki nemcsak földi, hanem 
isteni hatalommal is rendelkezett. Ezt az uralmi formát nevezzük istenkirályságnak.

A társadalom felsô rétegét a katonai, hivatali és papi arisztokrácia képezte. 
A lakosság legnagyobb részét a közrendû szabadok (parasztok, kézmûvesek, kereskedôk) alkot-

ták. Ôk egyrészt kötelesek voltak részt venni az államilag irányított közmunkákban (templom-, pira-
mis-, csatorna-, útépítés), másrészt adóval, sôt katonáskodással is tartoztak. Indiában egy sajátos, zárt 
társadalmi csoportokból álló rendszer alakult ki, a kasztrendszer. 

A rabszolgák száma alacsony, elsôsorban a ház körüli munkákban foglalkoztatták ôket. A rabszol-
gatartásnak ezt a fokát nevezzük patriarchális rabszolgaságnak.

Az állam létrejöttével megszületett a gondolatok rögzítésére szolgáló képi jelrendszer, az írás. 
Egyiptomban bonyolult képírás (hieroglif írás), Mezopotámiában ékírás, Kínában a  körülbelül 44 
ezer jelbôl álló fogalomjelölô írás, Föníciában a 22 mássalhangzóból álló hangjelölô betûírás jött létre.

rendkívül sokszínû a vallási élet is. A civilizációk jelentôs részében (Egyiptomban, Mezopotámia 
államaiban) sok isteni lény létezésében hittek, akik az élet különbözô területei felett rendelkeznek. 
Ezt sokistenhitnek, politeizmusnak nevezzük. A perzsák vallása a világban a jónak és a gonosznak 
harcát látja. Ezt vallási dualizmusnak nevezzük. Az ókori Kínában a világban a legfontosabb a kör-
forgás. A világban minden két részbôl, a Jin és a Jang elembôl épül fel. Ezek viszont nem a jó és a rossz 
szimbólumai, hanem egyszerûen a természet kiegyensúlyozó erôi. Ha azonban valamelyik túlsúlyba 
jut a másik rovására, az emberi és természeti katasztrófákhoz vezet. A vallási életben a legmagasabb 
fokot a zsidóság érte el, amely megalkotta az elvonatkoztatott istenfogalmat egyistenhívô, mono- 
teista vallásában. Ôk minden más istent hamisnak, bálványnak tartottak.

A gazdasági élettel kapcsolatban fejlôdött a tudományos gondolkodás is. Az öntözéses 
földmûveléshez csatornákra volt szükség. A csatornaépítéshez alapvetô mértani, számtani ismere-
tekre volt szükség, a folyók áradásának megjóslása a csillagászati ismereteket fejlesztette. Az egyip-
tomi életfelfogás, miszerint a lélek addig élhet, amíg van hová hazajárnia, míg van otthona, szüksé-
gessé tette a test konzerválását, a múmiák készítését. A múmiakészítés viszont az emberi test alapos 
megismeréséhez, és az orvostudomány fejlôdéséhez vezetett.
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1. EGYSÉG

1. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – BESoroláS

Keresd ki a szövegbôl az ókori Keletre jellemzô társadalmi osztályokat! Írd az ábra megfelelô 
helyére!   

2. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – KoMBináláS

A mezopotámiai kézmûves eszközöket készít kôbôl (K), fából (F) és vasból (v). 

a) Minden eszközhöz két különbözô anyagot használ a mester. Sorold fel, milyen eszközök készíthetôk 
az anyagokból! Nem számít, milyen anyagot használ fel elsônek a mester. A jelöléseknél használd a 
szavak kezdôbetûit!

K F F V V K

b) Egy másik eszköz is két részbôl áll, de az eszköz bármelyik része bármelyik 
anyag lehet, tehát mindkét alkatrésze is készülhet ugyanabból az anyagból.  
Sorold fel, így milyen eszközök készíthetôk! A felhasznált anyagok sorrendje itt 
sem számít. A jelöléseknél használd a szavak kezdôbetûit!

K F F V V K

V V K K F F

fegyveres és 
papi arisztokrácia

közrendû szabadok

rabszolgák
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3. FelAdAt
 rEndSZErZô KÉpESSÉG – dEfiniáláS

Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi az istenkirályság és a patriarchális rabszol-
gaság! Használd fel az összes megadott kifejezést, kötôszavakat pótolhatsz!

a) 

Az istenkirályság olyan államforma, ahol az állam élén nagyhatalmú, mindenek felett álló uralkodó 
állt, uralkodott a természeten és az embereken, és személyét istenként tisztelték.
Egy államforma akkor és csak akkor istenkirályság, ha nagyhatalmú, mindenek felett álló uralkodó 
állt az állam élén, aki uralkodott az embereken és a természeten,  személyét istenként tisztelték.

b) 

Patriarchális rabszolgaság  a rabszolgatartás módja, ahol a rabszolgák száma csekély, a termelésben 
nem volt jelentôs a szerepük, ház körüli munkát végeztek.
Egy rabszolgatartó mód akkor és csak akkor patriarchális rabszolgaság, ha a rabszolgák száma csekély, 
a termelésben nem volt jelentôs szerepük, és ház körüli munkát végeztek.

4. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – válASZTáS

Különleges helyet foglaltak el az ókori keleti társadalmi hierarchiában az uralkodók. 

AZ URALKODÓK NEMCSAK FÖLDI, HANEM ISTENI HATALOMMAL IS RENDELKEZTEK.

Karikázd be azoknak a kijelentéseknek a betûjelét, amelyek elôfordulhattak, és húzd át azokét, ame-
lyek nem lehettek!

A) Egy uralkodó csak isteni hatalommal rendelkezett, földivel nem.

B) Egy uralkodó nem rendelkezett földi hatalommal, és istenivel sem.

C) Egy uralkodó csak földi hatalommal rendelkezett, istenivel nem.

D)   Egy uralkodó földi hatalommal is és isteni hatalommal is rendelkezett.

uralkodott  
a természeten és az 

embereken

nagyhatalmú

az állam élén

mindenek felett álló uralkodó

államforma

személyét istenként 
tisztelték

rabszolgatartás módja

száma csekély a termelésben nem 
volt jelentôs szerepük

rabszolgák

ház körüli munkát 
végeztek
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2. EGYSÉG

1. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – KoMBináláS, vAriáláS

Az indiai parasztnak minden terménybôl adóznia kell az államnak. Összesen háromféle növényt ter-
mel, rizst (r), gyapotot (Gy) és árpát (á). 

a) Sorold fel, milyen rakományok képezhetôk a terményekbôl úgy, hogy egyszerre két termény adóját 
tudja szekerén elszállítani a begyûjtôhelyre. Nem számít, melyik növényt rakta fel elsônek a szeke-
rére.

R Gy R Á Gy Á

b) Az egyik maharadzsa azt is elfogadta, ha valaki az adót bármelyik terménybôl kétszeresen fizette 
meg. Milyen rakományok képzelhetôk el így a háromféle növénybôl? Mivel két helyen kellett a sze-
kéren lévô terményt leraknia, nem volt mindegy, hogy az indiai paraszt melyik terményt rakta fel 
elsônek a szekerére!     

R R Gy Gy Á Á

R GY Gy R R Á

Gy Á Á Gy Á R
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2. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – dEfiniáláS

Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a kasztrendszer! Használd fel az összes 
megadott kifejezést, kötôszavakat pótolhatsz!

A kasztrendszer az osztálytársadalom Indiára jellemzô formája, örökletes, merev 
társadalmi tagozódás, amelyet azonos jogokkal rendelkezô emberek csoportjai  alkotnak.

3. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – fElTÉTElKÉpZÉS, KApcSoláS

A BUDDHIZMUS TANÍTÁSA SZERINT AZ EMBER AKKOR ÉS CSAK AKKOR JUT EL A NIRVÁ-
NÁBA, A TELJES MEGSEMMISÜLÉS ÁLLAPOTÁBA, ÉS AKKOR NEM KELL ÚJJÁSZÜLETNIE, HA 
AZ EMBER VISSZAVONUL A VILÁGTÓL, ÉS MEGSZABADUL VÁGYAITÓL.

Értelmezd a fenti kijelentést! A következô lehetôségek közül karikázd be azoknak a betûjelét, amelyek 
esetén a kijelentés igaz! Húzd át, amely esetén nem igaz!

A)    Egy indiai visszavonult a világtól, és megszabadult vágyaitól, eljutott a nirvánába,  
a teljes megsemmisülés állapotába, és nem kellett újjászületnie.

B)    Egy indiai nem vonult vissza a világtól, megszabadult vágyaitól, nem jutott el a nirvánába,  
a teljes megsemmisülés állapotába, és újjá kellett születnie.

C)  Egy indiai visszavonult a világtól, megszabadult vágyaitól, nem jutott el a nirvánába, a teljes 
megsemmisülés állapotába, és újjá kellett születnie.

D)  Egy indiai visszavonult a világtól, nem szabadult meg vágyaitól, nem jutott el a nirvánába, 
a teljes megsemmisülés állapotába, és újjá kellett születnie.

E)  Egy indiai nem vonult vissza a világtól, megszabadult vágyaitól, eljutott a nirvánába, a teljes 
megsemmisülés állapotába, és nem kellett újjászületnie.

F)    Egy indiai nem vonult vissza a világtól, nem szabadult meg vágyaitól, nem jutott el a nirvá-
nába, a teljes megsemmisülés állapotába, és újjá kellett születnie.

G)  Egy indiai nem vonult vissza a világtól, nem szabadult meg vágyaitól, eljutott a nirvánába,  
a teljes megsemmisülés állapotába, és nem kellett újjászületnie.

H)  Egy indiai visszavonult a világtól, nem szabadult meg vágyaitól, eljutott a nirvánába,  
a teljes megsemmisülés állapotába, és nem kellett újjászületnie.

emberek csoportjai osztálytársadalom

örökletes merev társadalmi 
tagozódás 

Indiára jellemzô  
forma

azonos jogokkal  
rendelkezô
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3. EGYSÉG

1. FelAdAt
 induKTÍv GondolKodáS –AnAlóGiáK KÉpZÉSE

Írd a téglalapba az odaillô kifejezéseket!

2. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – SorKÉpZÉS

Az ókori Kelet gazdasági életét bemutató kiállításon kronológiai sorrendben 
akarják szemléltetni a korabeli munkaeszközöket. Mi legyen a sorrendje a 
termeknek, ha az elsô teremben a legrégibb eszközöket szeretnék kiállí-
tani? 
Az eszközök a következô anyagokból készültek: vas, fa, kô, bronz, réz. Írd 
be a termekbe, hogy milyen anyagból készült tárgyakat állítottak ki ott!

árpa gabona len rostnövény –                          –
Mezopotámia Tigris, Eufrátesz Kina Jangce, Huangho –                          –

Egyiptom hieroglifa Mezopotámia ékírás –                          –
zsidók monoteizmus perzsák vallási dualizmus –                          –

fa kô réz bronz vas
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3. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – dEfiniáláS

Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg, mi a vallási dualizmus! Használd fel az összes 
megadott kifejezést, kötôszavakat pótolhatsz!

A vallási dualizmus olyan vallási felfogás, amelyet két ellentétes isteni erô, a világosság és a sötétség 
állandó harca jellemez.

Egy vallási felfogást akkor és csak akkor nevezünk vallási dualizmusnak, ha két ellentétes isteni erô, 
a világosság és a sötétség állandó harca jellemzi.

4. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – KvAnToroK

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

KEZDETBEN A PIRAMISOK LÉPCSÔZETESEK VOLTAK. 

A) Minden piramis lépcsôzetes.

B)   Van olyan piramis, amely lépcsôzetes.

C) Nincs olyan piramis, amely nem lépcsôzetes.

D) Egyetlen piramis sem lépcsôzetes.

E) Nincs olyan piramis, amely lépcsôzetes.

F)   Van olyan piramis, amely nem lépcsôzetes.

Húzd alá azokat, amelyek igazak!

Milyen alakú piramisok vannak még? Rajzolj egyet!
A tanuló bármilyen, nem lépcsôzetes piramist rajzolhat.

két ellentétes  
isteni erô állandó harc vallási felfogás világosság és sötétség
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4. EGYSÉG

1. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – fElTÉTElKÉpZÉS

Egy XXI. századi riporter az ókori Kelet varázslatos világáról beszél. A riporter egy kijelentését olvas-
hatod a következô feladat elsô sorában. Értelmezd a feladat elején található kijelentést! Az utána 
következô lehetôségek közül karikázd be azoknak a betûjelét, amelyek esetén a nagybetûs kijelentés 
igaz! Húzd át, amelyikre nem igaz!

AZ ÓKORI KELETEN VALAKI AKKOR ÉS CSAK AKKOR VOLT ZSIDÓ, HA EGYISTENHÍVÔ 
VOLT. 

A)   A személy zsidó. A személy egyistenhívô.

B) A személy zsidó. A személy nem egyistenhívô.

C) A személy nem zsidó. A személy egyistenhívô.

D)   A személy nem zsidó. A személy nem egyistenhívô.

2. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – válASZTáS

A KR. E. II. ÉVEZRED ELÔTT A FÉMEK KÖZÜL VAGY CSAK A REZET, VAGY CSAK A BRONZOT 
HASZNÁLTÁK. 

Mibôl lehettek ennek a korszaknak a tárgyai? Csillaggal jelöld a lehetséges eseteket! 

 réz bronz réz bronz
  

 réz bronz réz bronz
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3.  FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – hAlMAZKÉpZÉS, BESoroláS 

Az alábbiakban egy gazdálkodási forma tulajdonságait soroljuk fel. Keresd meg a három szöveg közös 
tulajdonságait! Írd azokat a pontsorra!

A) A gazdálkodás központjaiban alapvetôen saját szükségletre termeltek, de keletkezett felesleg is, 
amit a kereskedôk értékesítettek. Tulajdonosaik vagy az uralkodó, vagy a templom, vagy a nagy-
birtokosok voltak.

B) Fôként a gazdálkodás központjaiban élôk szükségleteinek ellátása volt a fô cél. A földek az ural-
kodók, a templom vagy a nagybirtokosok tulajdonában voltak. A saját szükségleten kívüli termé-
nyeket és termékeket a kereskedôk a birtokon nem elôállítható árucikkekre cserélték.

C) Az ókori Keleten a gazdálkodás központjai az uralkodó, a templom vagy a nagybirtokosok ház-
tartásai voltak, ahol nem folyt árutermelés, hanem csak saját szükségleteik kielégítésére termeltek.  
A kereskedôk a képzôdô felesleget cserélték helyben nem elôállítható cikkekre.

saját szükségletre termeltek, keletkezett felesleg, kereskedôk mûködtek, gazdálkodási központok, 
tulajdonos az uralkodó, vagy a templom, vagy a nagybirtokos

Nevezd meg azt a gazdálkodási formát, amelyre jellemzôek ezek a tulajdonságok!
háztartási gazdálkodás
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4.  FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – fEloSZTáS

A szöveg elolvasása után rendezd csoportokba a fogalmakat és írd az ábrába! 

rendkívül sokszínû a vallási élet is. A civilizációk jelentôs részében (Egyiptomban, Mezopotá-
mia államaiban) sok isteni lény létezésében hittek, akik az élet különbözô területei felett ren-
delkeznek. Ezt sokistenhitnek, politeizmusnak nevezzük. A perzsák vallása a világban a jónak 
és a gonosznak harcát látja. Ezt vallási dualizmusnak nevezzük. Az ókori Kínában a világban 
a legfontosabb a körforgás. A világban minden két részbôl, a Jin és a Jang elembôl épül fel. Ezek 
viszont nem a jó és a rossz szimbólumai, hanem egyszerûen a természet kiegyensúlyozó erôi. Ha 
azonban valamelyik túlsúlyba jut a másik rovására, az emberi és természeti katasztrófákhoz vezet. 
A vallási életben a legmagasabb fokot a zsidóság érte el, amely megalkotta az elvonatkoztatott 
istenfogalmat, egyistenhívô, monoteista vallásában. Ôk minden más istent hamisnak, bálvány-
nak tartottak.

egyistenhívô vallás              vallási dualizmus              kiegyensúlyozó erôk

sokistenhit              elvonatkoztatott istenfogalom              Jin és Jang              jó és rossz

sok isteni lény              Egyiptom és Mezopotámia              zsidóság              Kína

perzsák

Egyiptom és 
Mezopotámia

zsidóság Kína perzsák

sokistenhit
sok isteni lény

egyistenhívô
vallás

elvonatkoztatott
istenfogalom

kiegyensúlyozó 
erôk

Jin és Jang

vallási 
dualizmus

jó és rossz
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5. EGYSÉG

1.  FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – ElôrElÉpô KövETKEZTETÉS, 
 viSSZAlÉpô KövETKEZTETÉS

A következô kijelentések értelmezésével fejezd be a megkezdett gon-
dolatokat! 

a) A kínaiak szerint a világ két részbôl, a Jin és a Jang elembôl épül 
fel, amelyek a természet egyensúlyát biztosítják. Ha valamelyik túl-
súlyba kerül a másikkal szemben, felbomlik az egyensúly, és termé-
szeti katasztrófák jönnek létre.

 A kínai felfogás szerint, mivel 2004 decemberében megbomlott a Jin 
és a Jang egyensúlya, természeti katasztrófa jött létre.

b) Ha valaki a közrendû szabadok osztályába tartozott, akkor adót kel-
lett fizetnie, és részt kellett vennie a közmunkákban.     

 II. Ramszesz fáraó nem fizetett adót, és nem végzett közmunkát,     
tehát nem a közrendû szabadok osztályába tartozott.

  

c) Indiában a királyok a harcosok, a ksatriják kasztjából kerültek ki. 
 Asóka király volt, tehát a harcosok, a ksatriják kasztjából került ki.

d)  A zsidók csak az Ószövetséget tekintették szent könyvüknek, az 
Újszövetséget nem. 

 Egy zsidó rabbi tehát az Ószövetséget tekintette szent könyvnek, az 
Újszövetséget nem.
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A nem tudatos földmûvelés, a túlzott öntözés Mezopotámia egyes területein néhány évszázad 
alatt tönkretette a földeket, azok elszikesedtek, és lehetetlenné vált rajtuk a termelés. A természeti 
környezet rombolása már az ókorban megkezdôdött, és ez a jelenség napjainkra óriási mérete-
ket öltött. Pedig a történelmi példák mutatják, vigyázni kell természeti értékeinkre, mert ha nem 
vigyázunk, akkor saját megélhetésünk kerül veszélybe.

2.  FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – ElôrElÉpô KövETKEZTETÉS, 
 viSSZAlÉpô KövETKEZTETÉS

Fejezd be a megkezdett mondatokat a fenti szöveg gondolataiból kiindulva!

a) Ha az emberek tudatosan mûvelik földjeiket, és nem öntözik azokat túl, akkor a talaj nem szikese-
dik el, és tudnak rajta termelni.

b) Mezopotámia egyes területei néhány évszázad alatt elszikesedtek, mert az emberek nem mûvelték 
tudatosan földjeiket, azokat túlöntözték.

c) Mezopotámiában az emberek néhány területen nem tudtak termelni a földjükön, mert a földek a 
túlöntözés miatt elszikesedtek.

A tanulókkal érdemes megbeszélni, hogy az ember környezetalakító tevékenysége számos problémát 
okoz. A nem környezettudatos magatartás rombolja a természetet, így a környezetkárosítás nemcsak 
napjaink problémája, mert a természeti környezet rombolása már az ókorban is megkezdôdött.
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3.  FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – KvAnToroK

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

A SUMER VÁROSÁLLAMOK HÁBORÚZTAK EGYMÁSSAL.

A) Minden városállam háborúzott.

B)   Volt olyan városállam, amely háborúzott.          

C) Nem volt olyan városállam, amely háborúzott.

D)   Volt olyan városállam, amely nem háborúzott.

E) Egyetlen városállam sem háborúzott.

F)   Nem volt olyan városállam, amely nem háborúzott.

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

4. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – válASZTáS

India két világvallás ôshazája. 

AZ INDIAIAK AZ ÓKORBAN VAGY A BRAHMANIZMUS KÖVETÔI LETTEK, VAGY A BUDDHIZ-
MUS HIVÔIVÉ VÁLTAK.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betûjelét, amelyek elôfordulhattak! Húzd át azokét, amelyek 
nem fordulhattak elô!

A)   Egy indiai a brahmanizmus tanítása szerint élt, és nem a buddhizmus szerint.

B) Egy indiai a buddhizmus és a brahmanizmus tanítása szerint élt.

C) Egy indiai nem a brahmanizmus, de nem is a buddhizmus tanítása szerint élt.

D)   Egy indiai a buddhizmus tanítása szerint élt, és nem a brahmanizmus szerint.



2. MODUL
AZ ÓKORI  
HELLASZ
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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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AZ óKori hEllASZ

Az ókori Hellasz a Balkán-félszigeten, az Égei-tenger szigetvilágában és Kis-ázsia nyugati partvi-
dékén alakult ki.

A görögök négy nagy törzse a dór, az aiól, az akháj és az ion az idôk folyamán egyetlen népet 
alkotott, a hellént. 

Hellaszban sajátos államszerkezet alakult ki, létrejött a polisz, amely önálló városállamot jelent. 
A társadalomban az arisztokrácia és a közrendûek mellett, akik földmûveléssel, kézmûvességgel és 
kereskedelemmel foglakoztak, csekély számú rabszolga is megtalálható volt. a rabszolgák egy sajá-
tos csoportját az adósrabszolgák képezték, akik tartozásuk miatt nemcsak vagyonukat, hanem szemé-
lyes szabadságukat is elvesztették.

A Kr. e. viii. századra az átalakulás jelentôssé vált. Az ipari termelés föllendült, a kereskedelem 
köre kitágult, elterjedt a pénz használata. a parasztok, kézmûvesek és kereskedôk, vagyis a démosz 
közösen vették fel a küzdelmet az arisztokrácia ellen.  A görög földön túlnépesedés következett be. A 
görögség jelentôs területeket vont be gazdasági és politikai érdekkörébe. A gyarmatosításba bekap-
csolódó démosz megerôsödött. A görög gyarmatosítás során a görögök kolóniákat, gyarmatvároso-
kat hoztak létre. A gyarmatokról gabona érkezett az anyaországba, az anyaországból bort, olajt és 
kézmûves termékeket szállítottak.

A démosz gazdasági megerôsödése politikai jogainak bôvülését is eredményezte. A démosz 
politikai küzdelmében Kr. e. 621-ben elérte, hogy Drakón arkhon írásba foglalta a törvényeket, majd 
Kr. e. 594-ben Szolón arkhon kibôvítette politikai jogaikat, a hatalomból való részesedést a jövedelem 
arányában biztosította. Az ôt követô politikai zûrzavarban egyes politikusok egyeduralmat hoztak 
létre. Ezt a korszakot nevezzük a türannisz (zsarnokuralom) idôszakának. A legjelentôsebb türannosz 
Peiszisztratosz volt. Kr. e. 510-ben elûzték a türannoszokat, és Kr. e. 508-ban államreformot hajtottak 
végre. A reformok következtében az athéni polgárok tartották kezükben az államhatalmat. Kialakult 
a demokrácia, amely népuralmat jelent. Az athéni demokrácia virágkorában Periklész volt a legki-
emelkedôbb politikus, aki 15 éven keresztül volt sztratégosz. A politikai jogokból csak a teljes jogú 
polgárok részesedtek, akik athéni születésû, nagykorú férfiak voltak. A politikai jogokból kizárták a 
nôket, a metoikoszokat (jogtalan szabadokat) és a rabszolgákat. 

 Athén mellett egy másik fejlôdési típust képviselt Spárta, ahol egy szûk uralkodó osztály, a dór 
hódítókból kialakuló spartiaták tekintélyelvû uralmat valósítottak meg. 

Spártában arisztokratikus jellegû állam jött létre. A spártaiak feladata a katonáskodás volt, hogy 
biztosítani tudják a nem teljes jogú dórok, a perioikoszok és a leigázott ôslakók, a szolgasorba kény-
szerített helóták feletti hatalmukat. 

A Kr. e. v. század végére a poliszok válságba kerültek, egymás politikai és gazdasági ellenfeleivé 
váltak. A válság megoldására csak egy erôs politikai erô volt képes. Ezt a Kr. e. iv. században nagy 
Sándor birodalma, illetve utódállamai oldották meg egy idôre. 
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1. EGYSÉG

Az ókori Hellasz a Balkán-félszigeten, az Égei-tenger szigetvilágában és Kis-ázsia nyugati part-
vidékén alakult ki.

A görögök négy nagy törzse a dór, az aiól, az akháj és az ion az idôk folyamán egyetlen népet 
alkotott, a hellént. 

1.  FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – BESoroláS

Milyen földrajzi tájak alkották az ókori Hellaszt? 
Nevezd meg a térképen jelölt tájakat! Írd a számok mellé a tájegységeket!  

1. Balkán-félsziget 2. Égei-tenger szigetei 3.  Kis-Ázsia nyugati partvidéke

2. FelAdAt
 induKTÍv GondolKodáS – KiZáráS

A felsorolásba sajnos hiba csúszott, húzd át a tévesen bekerült szót! Indokold választásod!  

Balkán-félsziget         Ibériai-félsziget         Égei-tenger szigetvilága         Kis-Ázsia nyugati partvidéke 

Indoklás: mert az Ibériai-félsziget nem alkotórésze Hellasznak.
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3. FelAdAt
 rEndSZErErEZôKÉpESSÉG – hAlMAZKÉpZÉS, BESoroláS

Melyik mondatok igazak? Karikázd be az igaz mondatok betûjelét!

A) Sem parasztok, sem kézmûvesek, sem kereskedôk nem voltak a démosz tagjai.

B)   Nem igaz, hogy a démoszt nem a kereskedôk, a parasztok és a kézmûvesek alkotják.

C) A démoszt vagy a parasztok, vagy a kézmûvesek, vagy a kereskedôk alkották.

D) Nem igaz, hogy a démoszt a kereskedôk, a parasztok és a kézmûvesek alkotják.

E)   A démoszt a kézmûvesek, a kereskedôk és a parasztok alkották. 

4. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – KoMBináláS

a) Gyûjtsd ki a szövegbôl, melyik négy törzs alkotta a görög népet!

  dór     aiól    akháj    ión

b) A letelepülô négy törzsbôl három szövetségre lép a negyedik ellen. Kik alkotják az elképzelt szö-
vetségeket? Sorold fel a képzeletbeli szövetségeseket! Ki ellen szövetkeznek? 

dór aiól akháj ión

aiól akháj ión dór

akháj dór ión aiól

ión aiól dór akháj
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2. EGYSÉG

1. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – dEScArTES-SZorZAT KÉpZÉSE, 
 KoMBináláS

Az athéni kikötôbôl bort (B), olajat (O) és kézmûves termékeket (K) szállítanak három gyarmatvá-
rosba, Veliába (v), Masszíliába (m) és Tarentumba (t).

a) Milyen rakományok képzelhetôk el úgy, hogy mindegyik terméket külön hajó szállít?  Minden 
termékbôl minden kikötôbe kell szállítani, és egy hajó egyszerre egy kikötôbe való árumennyiséget 
tud elszállítani. 

O V O M O T

B V B M B T

K V K M K T

b) Milyen járatok képzelhetôk el, ha egy városba kétféle terméket kell szállítani, és minden hajóra két-
féle árut lehet berakni?

O B V O B M O B T

K B V K B M K B T

O K V O K M O K T
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2. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – ElôrElÉpô KövETKEZTETÉS

Fejezd be a mondatokat! 

a) Spártában minden spártai polgár betölthetett bármilyen hivatalt, és kiváltságaikat csak a heló-
tákkal és a perioikoszokkal szemben lehetett érvényesíteni, ezért kollektív arisztokráciáról beszé-
lünk.
Lysandros, a spártai flotta parancsnoka csak a helótákkal és a perioikoszokkal szemben tudta 
érvényesíteni kiváltságait, ezért ô a kollektív arisztokrácia tagja volt.

b) Athénban egy szabad személy akkor és csak akkor volt metoikosz, ha nem részesedett a politikai 
jogokból, de adót fizetett a városnak. Nem részesedtek a politikai jogokból, de nem is adóztak a 
rabszolgák és a teljes jogú polgárok családtagjai.
A városi szabad kôfaragó nem részesedett a politikai jogokból, adót fizetett a városnak, tehát ô 
metoikosz volt.
Mivel a városi kôfaragó metoikosz volt, ô nem részesedett a politikai jogokból és adót fizetett a 
városnak.
Ha valaki nem részesedett a politikai jogokból és nem fizetett adót, az vagy rabszolga vagy a teljes 
jogú polgárok családtagja volt.

3. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – láncKövETKEZTETÉS

Fejezd be a mondatot! 

A volt arkhónok alkották az Areiszpagoszt. Az Areiszpagosznak tanácsadó szerepe volt az athéni 
demokrácia virágkorában. Tehát a volt arkhónoknak tanácsadó szerepük volt az athéni demokrácia 
virágkorában.

4. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – válASZTáS

ATHÉNBAN AZ ÁLLAMI HIVATALNOKOKAT VAGY VÁLASZTOTTÁK, VAGY SORSOLTÁK.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betûjelét, amelyek a nagybetûs állítás szerint lehetségesek, húzd 
át azokét, amelyek nem lehetségesek!

Athénban egy hivatalt

A) nem sorsolással és nem is választással töltöttek be.

B)   sorsolással és nem választással töltöttek be.

C)   választással és nem sorsolással töltöttek be.

D) választással és sorsolással töltöttek be.
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3. EGYSÉG

A démosz gazdasági megerôsödése politikai jogainak bôvülését is eredményezte. A démosz poli-
tikai küzdelmében Kr. e. 621-ben elérte, hogy Drakón arkhon írásba foglalta a törvényeket, majd 
Kr. e. 594-ben Szolón arkhon kibôvítette politikai jogaikat, a hatalomból való részesedést a jöve-
delem arányában biztosította. Az ôt követô politikai zûrzavarban egyes politikusok egyeduralmat 
hoztak létre. Ezt a korszakot nevezzük a türannisz (zsarnokuralom) idôszakának. A legjelentôsebb 
türannosz Peiszisztratosz volt. Kr. e. 510-ben elûzték a türannoszokat, és Kr. e. 508-ban államre-
formot hajtottak végre. A reformok következtében az athéni polgárok tartották kezükben az állam-
hatalmat. Kialakult a demokrácia, amely népuralmat jelent. 

1. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – pErMuTáláS 

Az athéni közéletben mindig fontos szerepet játszottak a politikusok, sokuknak a neve fennmaradt. 

a) Gyûjtsd ki a fenti szövegbôl, hogy kik voltak a legjelentôsebb politikusok!

Drakón     Szolón     Peiszisztratosz

b) A kilencedikes tanulók dolgozatot írtak, de nem mindenki tanulta meg helyesen a neveket és 
évszámokat. A dolgozatban össze-vissza írták le, hogy milyen sorrendben követhették egymást az 
athéni államférfiak. Írd az ábrába, miket írhattak a tanulók! Használd nevük kezdôbetûit! 

D SZ P SZ P D D P SZ

SZ D P P D SZ P SZ D

c) Karikázd be az egyetlen, történelmileg helyes sorrendet!
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2. FelAdAt
 induKTÍv GondolKodáS – AnAlóGiáK KÉpÉSE

Írd a téglalapokba az odaillô kifejezéseket!

3. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – öSSZES rÉSZhAlMAZ KÉpZÉSE

Athénban a türannisz-rendszer megakadályozására bevezették a cserépszavazást. Az athéni polgá-
roknak annak a nevét kellett felírni egy cserépdarabra, akirôl azt gondolták, hogy türannosz akar 
lenni. Három politikus is volt, akirôl azt gondolták, hogy türannosz akar lenni. Ôk Leygdanis (L), 
Midas (m) és Pheidon (P) voltak.
Voltak olyanok is, akik nem tudták hogyan kell szavazni, és ôk több nevet is felírtak. Milyen szavazó-
cserepeket találhattak a számlálók? A négyzetekbe írd a politikusok nevének kezdôbetûit!

Karikázd be az érvényes szavazatokat!  

4. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – viSSZAlÉpô KövETKEZTETÉS

Fejezd be a mondatot!

Athénban egy szabad akkor és csak akkor lett határozott ideig adósrabszolga, és vesztette el személyes 
szabadságát, ha adósságát nem tudta megfizetni. 
Kr. e. 793-ban egy attikai paraszt megfizette az adósságát, ennek következtében nem lett adósrab-
szolga.

démosz kereskedôk, 
iparosok, parasztok hellének dórok, iónok, 

akhájok, aiólok –                          –

Spárta arisztokratikus 
állam Athén demokrácia –                          –

Peiszisztratosz türannosz Periklész sztratégosz –                          –

polisz városállam kolónia gyarmatváros –                          –

L M P L M

L P L M P
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4. EGYSÉG

1. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – pErMuTáláS

Az athéni népgyûlésen egy vitában három személy, egy arkhon (a), egy sztratégosz (SZ) és egy polgár 
(P) kíván felszólalni.  

A vita hevében, az oszlopcsarnokban nem tisztelik a rangot, mindenki akkor szólal meg, amikor akar. 
Milyen sorrendben szólalhatnak meg a politikusok? Jelöld a táblázatban, a betûjelek felhasználásá-
val!

A SZ P

SZ P A

P SZ A

SZ A P

P A SZ

A P SZ
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2. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – fElTÉTElKÉpZÉS

ATHÉNBAN EGY SZEMÉLY AKKOR ÉS CSAK AKKOR RÉSZESÜLT A POLITIKAI JOGOKBÓL, HA 
TELJES JOGÚ POLGÁR VOLT.

Karikázd be azoknak az eseteknek a betûjelét, amelyek elôfordulhattak, és húzd át azokét, amelyek 
nem! 

Athénban elôfordulhatott, hogy valaki

A) teljes jogú polgár volt, de nem részesedett a politikai jogokból.

B)   teljes jogú polgár volt, és részesedett a politikai jogokból.

C) nem volt teljes jogú polgár, de részesedett a politikai jogokból.

D)   nem volt teljes jogú polgár, és nem részesedett a politikai jogokból.

3. FelAdAt
 induKTÍv GondolKodáS – AnAlóGiáK KÉpZÉSE

Írd a téglalapokba az odaillô kifejezéseket!

Kr. e. 621 Drakón Kr. e. 594 Szolon –                          –

perioikosz nem teljes jogú dór helóta leigázott ôslakos –                          –

Kr. e. 510 türannoszok 
elûzése Kr. e. 508 államreform –                          –

Olympia romjai
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4. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – ElôrElÉpô KövETKEZTETÉS, 
 viSSZAlÉpô KövETKEZTETÉS

Fejezd be a mondatokat! 

Egy poliszban akkor és csak akkor alakult ki demokrácia, ha az államhatalmat a teljes jogú polgárok 
tartották kezükben, akik a köznépet, a démoszt alkották.

Athénban demokrácia mûködött, mert a hatalmat a teljes jogú polgárok (a köznép, a démosz) gyako-
rolták (gyakorolta).

Ha egy poliszban az államhatalmat nem a teljes jogú polgárok tartották kezükben, nem alakult ki 
demokrácia.
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5. EGYSÉG

1. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – SorKÉpZÉS

Egészítsd ki a szöveg hiányzó elemeit a grafikon és az összefoglaló felhasználásával! 

Athén mellett egy másik fejlôdési típust képviselt Spárta, ahol egy szûk uralkodó osztály, a dór 
hódítókból kialakuló spartiaták tekintélyelvû uralmat valósítottak meg. 

Spártában arisztokratikus jellegû állam jött létre. A spártaiak feladata a katonáskodás volt, 
hogy biztosítani tudják a nem teljes jogú dórok, a perioikoszok és a leigázott ôslakók, a szolga-
sorba kényszerített helóták feletti hatalmukat. 

A spártai társadalom összetételét tanulmányozva 
megállapíthatjuk, hogy a társadalom legnépe-
sebb csoportját a helóták alkották. Ôket követték 
a  perioikoszok, és legkevesebben voltak a spar-
tiaták.

2. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – BESoroláS, SorKÉpZÉS

Tanulmányozd a diagramot és a szöveget!

A politikai jogokból csak a teljes jogú polgárok részesedtek, akik athéni születésû, nagykorú fér-
fiak voltak.  A politikai jogokból kizárták a nôket, a metoikoszokat (jogtalan szabadokat) és a 
rabszolgákat.
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a) Osztályozd a következô állításokat igazságtartalmuk alapján!

ÁLLÍTÁS iGaZ HamiS

Athénban a teljes jogú polgárok és családtagjaik voltak a legtöbben. X

A jogtalan szabadok és családtagjaik a társadalom legkisebb csoportját 
alkották. X

A rabszolgák többen voltak, mint a teljes jogú polgárok. X

A teljes jogú polgárok kevesebben voltak, mint a jogtalan szabadok és csa-
ládtagjaik X

b) Állítsd növekvô sorrendbe az athéni társadalom egyes csoportjait! Kezdd a legkisebb létszámúval! 

3. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – BESoroláS, SorKÉpZÉS

Az athéni és a spártai társadalom szerkezetének összevetése alapján rendezd növekvô hatalmi sorba 
a következô társadalmi csoportokat! A rendezést kezdd a jogtalanokkal! Az elsô sorba az athéni, a 
másodikba a spártai társadalmi csoportokat írd! 

helóta          athéni polgár          perioikosz          metoikosz          spartiata          rabszolga

jogtalan szabadok és családtagjaik

teljes jogú polgárok

rabszolgák

teljes jogú polgárok családtagjai

rabszolga metoikosz athéni polgár

helóta perioikosz spartiata
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4. FelAdAt
  induKTÍv GondolKodáS – AnAlóGiáK KÉpZÉSE, 

áTKódoláS

A mezôgazdaság fejlettségére utal, hogy a mükénéi korban a források összesen 23 kultúrnövényt 
említenek. Ezek között találhatunk gabonaféléket, pl. búza, árpa, tönköly. A gabonafélékbôl lisz-
tet ôröltek. Ismertek számos fûszernövényt, pl. sáfrányt, koriandrumot, ánizst is. A fûszereket 
ételeik ízesítésére használták. Szerették a zöldségféléket, mint pl. zeller, vöröshagyma és gyü-
mölcsöket, pl. füge, datolya, körte, alma. A szôlôbôl bort, az olajbogyóból pedig olajat készítettek. 

Keress párt a fogalomhoz! Írd az üres téglalapokba!

Fejezd be a sajátos kertészkedést! A pontok helyére írd be az odaillô növényt!

gabona liszt –                          –

szôlô bor –                          –

búza  +                 =

ánizs  –                 =

füge  +                 =

gabonaféle  +                 =

fûszer ízesítés

olajbogyó olaj

árpa tönköly

koriandrum sáfrány

datolya körte

fûszernövény zöldségféle
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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 +



48 matEmatiKa „B” • törtÉnELEm • 9. ÉvFOLyam tanári útmutató

A róMAi KöZTárSASáG

rómát, az örök várost a történelmi fejlôdés szempontjából a legjelentôsebb területen, a Latiumban 
alapították Kr. e. 753-ban. Az elsô lakott terület a Palatinus domb volt.

A korai római társadalom legrégibb nemzetségei a patríciusok, akik a politikai jogok kizárólagos 
birtokosai voltak. Clienseknek a patríciusok oltalma alá tartozó elszegényedett nemzetségtagokat 
nevezzük. A politikai jogokkal nem rendelkezô parasztokat, iparosokat és kereskedôket plebejusok-
nak hívták. Ôket nem tekintették a populus romanus, a római nép tagjainak, így ôk nem voltak teljes 
jogú polgárok sem. A rabszolgák száma nem volt jelentôs.

A kialakuló állam élén a király állott, aki mellett 
a vének tanácsa, a szenátus tanácsadó testületként 
mûködött. A királyok a VII. századtól az etruszkok 
közül kerültek ki.

Kr. e. 510 körül megdöntötték az etruszk királyok 
uralmát, és arisztokratikus köztársaságot hoztak létre, 
amely teljes mértékben a patríciusok uralmát testesí-
tette meg. Az államot évente választott hivatalnokok 
vezették, de sosem egyedül, mindig több hivatalnokot 
jelöltek ki. A legfontosabb magisztrátus a két consulé 
volt. Békében a közigazgatást irányították, háború-
ban vezették a hadsereget. Rendkívüli helyzetben hat 
hónapra teljhatalmú diktátort választottak. A sze- 
nátus a hatalom tényleges birtokosa, bár formailag 
mindvégig megmaradt tanácsadó testületnek. Bár több 
népgyûlés is mûködött egy idôben, de a politikai dön-
téshozatalban nem játszottak fontos szerepet.

Róma a Kr. e. v–iii. században földszerzô háború-
kat folytatott, és fokozatosan kiterjesztette hatalmát az 

itáliai félszigetre. A plebejusok a háborúkkal egy idôben megindították küzdelmüket politikai jogaik 
bôvítéséért, követelték a teljes római polgárjogot, a mindenkire egyenlôen érvényes törvények írásba 
foglalását, az adósrabszolgaság eltörlését, a földkérdés szabályozását, és hivatalviselési jogot. A ple-
bejusok hosszú küzdelemben kivívták politikai egyenjogúságukat, azonban a tényleges politikai 
hatalom továbbra is a nagy vagyonnal rendelkezôk, a nobilitas kezében maradt. 

róma hatalmi helyzetében évszázadok során jelentôs változások mentek végbe. Eleinte csak város-
állam volt, majd egy félsziget ura, a pun háborúk és a Kelet meghódítása révén a Kr. e. II. századra 
egy világbirodalom ura lett, s a rómaiak büszkén mondhatták, a Földközi-tenger a mi tengerünk 
– mare nostrum. 

A hódító háborúk jelentôs változásokat hoztak a gazdasági életben, a társadalom szerkezetében. 
A legszembetûnôbb a parasztság pusztulása, az árutermelô nagybirtok, a latifundium megerôsödés. 
A társadalomban új osztályként jelenik meg a városba áramló, földjét vesztett parasztok tömege, az 
antik proletariátus. A termelômunka zömét már nem szabadokkal végeztetik, megjelenik az áruter-
melô rabszolgaság is.

A Földközi-tenger medencéjére kiterjedô birodalom létrejöttével a köztársaság államgépezete vál-
ságba került, mivel elégtelenné vált a birodalom kormányzására. 

A gazdaság, a társadalom, a politika és az erkölcs területén mutatkozó válságjelek megoldásának 
egyedüli útját az egyeduralom, a császárság jelentette.

a patríciusok és plebejusok harca 
évszámokban

Kr. e. 494   
Bevezetik a néptribunusi hivatalt

Kr. e . 451
A törvények írásba foglalása

Kr. e. 367
A földkérdés szabályozása, 

a Licinius–Sextius-féle földtörvény
Kr. e. 366

Az egyik consul plebejus lesz
Kr. e. 326

Eltörlik az adósrabszolgaságot
Kr. e. 287

Megszûnik a szenátus joga a népgyûlési 
határozatok jóváhagyásáról
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1. EGYSÉG

1. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – SorKÉpZô oSZTályoZáS

A térkép alapján állítsd növekvô területi sorrendbe az alábbi földrajzi neveket! A nevüket írd az ábrába! 
 

Római Birodalom               Itália               Róma               Földközi-tenger medencéje 

Földközi-tenger medencéje

Itália

Róma

Római Birodalom
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2. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – hiErArchiKuS oSZTályoZáS

Egészítsd ki a korai római köztársaság társadalmát szemléltetô ábrát! Az alakzatokba írd az egyes 
osztályok és csoportok nevét! 

3. FelAdAt
 induKTÍv GondolKodáS – AnAlóGiáK KÉpZÉSE 

Keress párt a fogalmakhoz! Írd a téglalapba a megfelelô fogalmat!

római nép populus romanus Földközi-tenger 
a mi tengerünk mare nostrum –                          –

állami föld ager publicus árutermelô 
nagybirtok latifundium –                          –

populus romanus

patríciusok cliensek

plebejusok

rabszolgák

A capitoliumi farkas, Róma jelképe
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4. FelAdAt
  KoMBinATÍv KÉpESSÉG – dEScArTES-SZorZAT KÉpZÉSE, 

KoMBináláS

A római jogegyenlôség és a köztársasági államrend kialakulásával egyidejûleg kezdôdött meg 
a városállam terjeszkedése. A római hadsereg elôször Itália középsô részét hódította meg, ahol 
hegyi pásztorok, falusi földmûvesek és városlakók egyaránt éltek. A rómaiak a különbözô népcso-
portokat különbözô típusú szerzôdésekkel kapcsolták országukhoz. Kormányzásuk az „oszd meg 
és uralkodj” (latinul: divide et impera) elven nyugodott. Az egyik csoport számára több jogot biz-
tosítottak, a másiknak viszont csak szûkebb mozgásteret engedtek. A különbözô közösségeknek 
így nem állt érdekében, hogy összefogjanak egymással Róma ellen.

Róma a samnisokat (S), a hernicusokat (H) és az etruszkokat (E) is behódolásra kényszerítette. A meg-
hódított területek lakóit három kategóriába sorolták a rómaiak. Római jogú szövetségesek (r), latin 
jogú szövetségesek (L) és egyszerûen szövetségesek (SZ). A különbözô kategóriák különbözô jogokat 
jelentettek a meghódított területeknek.

a) Milyen jogokat kaphatott egy-egy területek? Sorold fel az összes lehetôséget! Használd a kezdô-
betûket!

S R S L S SZ H R

H L H SZ E R E L

E SZ

b) Milyen jogokat kaphattak a területek akkor, ha Róma úgy döntött, hogy egyszerre két nép kapja 
meg ugyanazt a jogot?

S H L S H R S H SZ

   

H E L H E R

H E SZ

S E L S E R S E SZ
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2. EGYSÉG

1. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – SorKÉpZÉS

Róma történelme során a hatalom gyakorlása különbözô államformákon keresztül valósult meg. Az 
összefoglaló szövegébôl keresd ki az államformákat! Állítsd idôrendi sorrendbe azokat! Kezdd a leg-
korábbival!

2. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG –vAriáláS

A szabadok társadalmát a korai Rómában három csoport alkotta, a patríciusok (P), a cliensek (C) és a 
plebejusok(Pl).  

a) Indiával szemben Rómában nem volt kasztrendszer, bármelyik csoportból származó párok összehá-
zasodhattak (Kr. e. 445 után). Sorold fel az összes lehetôségét annak, hogy ki kivel házasodhatott! 

b) A polgárjog az apa jogán öröklôdik. Karikázd be azokat a házaspárokat, akiknek a gyermekei teljes 
jogú római polgárok lettek! 

királyság köztársaság császárság

P P

C C

Pl Pl

P C

C P

Pl P

P Pl

C Pl

Pl C
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3. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – ElôrElÉpô KövETKEZTETÉS

Fejezd be a megkezdett mondatot!  

Ha valaki consul volt, akkor egy évig töltötte be ezt a hivatalt, és volt társa. 
Junius Brutus consul volt, tehát és egy évig töltötte be hivatalát és volt hivatalnoktársa.

4. FelAdAt
 induKTÍv GondolKodáS – SoroZAToK KÉpZÉSE

A római hadsereg alapegysége a legio volt. Egy legio 30 manipulusra oszlott. Minden manipulus 
2 centuriából állt. Egy legiot tehát 60 centuria alkotott. A legio jelvénye a sas volt, ami többnyire 
ezüstbôl készült, és rúdra erôsítve hordozták.

Folytasd a sort!
1 – 30 –  60;   2 – 60 – 120; 3 – 90 –  180

A kölni legio jelvénye
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3. EGYSÉG

Az államot évente választott hivatalnokok vezették, de sosem egyedül, mindig több hivatalno-
kot jelöltek ki. A legfontosabb magisztrátus a két consulé volt. Békében a közigazgatást irányítot-
ták, háborúban vezették a hadsereget.  Rendkívüli helyzetben hat hónapra teljhatalmú diktátort 
választottak, aki egyedül vezette az államot. A római társadalom legrégibb nemzetségei a patríci-
usok, akik a politikai jogok kizárólagos birtokosai voltak. Clienseknek a patríciusok oltalma alá 
tartozó elszegényedett nemzetségtagokat nevezzük. A politikai jogokkal nem rendelkezô parasz-
tokat, iparosokat és kereskedôket plebejusoknak hívták. Ôket nem tekintették a populus roma-
nus, a római nép tagjainak. Így ôk nem voltak teljes jogú polgárok sem, mint ahogyan a rabszol-
gák sem, akiknek a száma nem volt jelentôs.

1. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – válASZTó ÉS viSSZAlÉpô 
 KövETKEZTETÉSEK

Fejezd be a megkezdett mondatokat!  

Valaki akkor és csak akkor volt a populus romanus tagja, ha vagy patrícius, vagy cliens volt.
Ha valaki a populus romanus tagja volt, és nem volt patrícius, akkor  az cliens volt,
Ha valaki nem volt tagja a római népnek, akkor nem volt sem patrícius, sem kliens.

2. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – dEfiniáláS

Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg mi a provincia! Használd fel az összes meg-
adott kifejezést, kötôszavakat, igéket pótolhatsz!

A provincia az az igazgatási egység, amely a Római Birodalom meghódított területein alakult ki, és élén 
kinevezett hivatalnok áll, lakossága adót fizet, és nem rendelkezik politikai jogokkal.

kinevezett hivatalnok adót fizet

Római Birodalom meghódított terület

nem rendelkezik poli-
tikai jogokkal

igazgatási egység

lakosság
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3. FelAdAt
 induKTÍv GondolKodáS – AnAlóGiáK KÉpZÉSE 

A római és a görög vallásban sok párhuzamot találunk. Isteneik nagyrészt hasonló feladatokat láttak 
el. A táblázatban görög és római istenek és funkcióik vannak felsorolva. Töltsd ki az üres téglalapo-
kat!

a római isten 
neve

minek az istene? Görög megfelelôje

Mars eredetileg a földmûvelés védelmezôje, késôbb hadisten Árész

Vénusz szépség, szerelem, tavasz Aphrodité

Mercurius kereskedôk, tolvajok istene Hermész

Bacchus bor és mámor istene Dionüszosz

Jupiter az ég, a világosság istene, ô szórja a villámokat Zeusz

4. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – láncKövETKEZTETÉS

Fejezd be a megkezdett mondatot!

A hódítások során megszerzett földek képezték az ager publicust. Az ager publicust a római állam 
bérbe adta. Az ager publicusból a legnagyobb arányban a szenátori arisztokrácia részesedett. 
Tehát a hódításokból megszerzett földekbôl a legnagyobb arányban a szenátori arisztokrácia részese-
dett.

Mars Árész Jupiter Zeusz :             =             :

Vénusz szépség, szerelem, 
tavasz Bacchus bor és mámor 

istene :             =             :

Zeusz
az ég, a világosság 
istene, a villámok 

szórója
Árész

eredetileg a föld-
mûvelés védelmezôje, 

késôbb hadisten :             =             :
szépség, szerelem, 

tavasz Aphrodité kereskedôk, 
tolvajok istene Hermész :             =             :
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4. EGYSÉG

1. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – fEloSZTáS

Rendezd két csoportba az állításokat! A megfelelô állítások betûjelét írd az ábra megfelelô részébe! Adj 
nevet az egyes csoportoknak! 

A) A köztársaságot választott hivatalnokok irányították.

B) Kr. e. 494-ben létrejött a néptribunusi intézmény.

C) Rómában eltörölték az adósrabszolgaságot. 

D) Írásba foglalták a törvényeket.

E) Szabályozták a közföldbôl való részesedés mértékét.

F) A tényleges hatalmat mindvégig a vagyonosok gyakorolták.

G) A megnövekedett birodalom irányítása más szervezeti kereteket követelt.

      
plebejusok 
küzdelme

B C D E

állam-
szervezés

A F G
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2. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – hAlMAZKÉpZÉS, BESoroláS

Az alábbi megállapítások Róma egyik államformájára vonatkoznak. 

A megállapításokból gyûjtsd ki a közös jellemzôket! Írd a pontsorra azokat!

A)  Köztársasági államforma, ahol a hatalom gyakorlói a patríciusok, de a hatalom gyakorlása 
több intézmény között oszlik meg.

B)  A patríciusok gyakorolják a hatalmat, de nem egyszemélyi uralom révén, hanem több intéz-
mény között oszlik meg a hatalom, ezért köztársasági államformáról beszélünk

C)  A hatalmat a patríciusok gyakorolják, a hatalom gyakorlásában több intézményt is bevonnak, 
tehát köztársasági államforma.

D)  Több intézmény léte jellemzô, a patríciusok gyakorolják a hatalmat, így köztársasági államfor-
máról beszélünk.

Közös jellemzôk: köztársasági államforma, a hatalom gyakorlói a patríciusok, több intézmény

Melyik államformáról van szó? római köztársaság



58 matEmatiKa „B” • törtÉnELEm • 9. ÉvFOLyam tanári útmutató

3. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – SorKÉpZÉS

Olvasd el az ismertetôt!

A Földközi tenger medencéjének meghódítása
róma terjeszkedése során meghódította Közép- és Dél-itália területét. Karthágó és Róma között 
Szicília birtoklásáért hamarosan kitört az I. pun háború. Róma gyôzött, megszerezte Szicíliát, 
ami elsô provinciája lett. Északon sikerült elfoglalni a galloktól a Pó-völgyét. A II. pun háborúban 
aratott római gyôzelem már a Földközi-tenger nyugati medencéjének megszerzését jelentette. 
Keleten elôször gazdaságilag kezdte növelni befolyását, és a Földközi-tenger keleti medencéjében 
is provinciákat szervezett. Karthágóból a III. pun háború után afrika provincia lett. Az utolsó 
hellenisztikus királyság, Egyiptom csak jóval késôbb, Augustus idején lett római provincia, ezzel 
zárult le a Földközi-tenger medencéje meghódításának hosszú folyamata.

Írd be az ábrába, milyen területek megszerzésével lett Róma a Földközi-tenger medencéjének ura! 
Keresd meg a térképen a beírt területeket!

4. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – láncKövETKEZTETÉS

Fejezd be a mondatokat!

A rómaiak vallása politeista volt. A politeista vallás követôi több istenben hisznek. Tehát a 
rómaiak több istenben hittek.
A legnagyobb tisztelet Marsot illette. Mars a hadak istene volt. Tehát a legnagyobb tisztelet a hadak 
istenét illette.

 Egyiptom

 Afrika provincia

 Földközi-tenger keleti medencéje

 Földközi-tenger nyugati medencéje

 Pó völgye

 Szicília

 Közép- és Dél-Itália

 Róma
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5. EGYSÉG

1. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – SorKÉpZÉS

Egy tanuló olvasás közben kigyûjtötte a római köztársaság történetének legfontosabb évszámait. 
Gyûjtsd ki te is, és írd azokat az események mellé!

A törvények írásba foglalása Kr. e. 451

Az egyik consul plebejus lett Kr. e. 366

Elûzték az etruszk királyokat Kr. e. 510

Megalapították Rómát Kr. e. 753

Eltörölték az adósrabszolgaságot Kr. e. 326

Állíts fel idôrendi sorrendet az események között, kezdd a legkorábbival! A táblázat elsô sorába kerül-
jön a legrégebbi esemény! Egy nagymama kérdezi, hogy ezek az események hány éve is történhettek. 
Az unoka kiszámítja a nagymamájának, hogy hány év telt el az egyes történések óta. A nagymama 
ezt 2000-ben kérdezte, tehát te is úgy számold ki az eltelt éveket, és az események sorrendjébe írd a 
táblázat megfelelô oszlopába! 

Események Eltelt idô

Megalapították Rómát 2753 év

Elûzték az etruszk királyokat 2510 év

A törvények írásba foglalása 2451 év

Az egyik consul plebejus lett 2366 év

Eltörölték az adósrabszolgaságot 2326 év
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2. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – dEfiniáláS

Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg mi az arisztokratikus köztársaság és az állam! 
Használd fel az összes megadott kifejezést, kötôszavakat, igéket pótolhatsz!

a)          

Az arisztokratikus köztársaság olyan államforma, amelyben az állam vezetése, a politikai jogok gya-
korlása kizárólag a patríciusok kezében van.

Egy államforma akkor és csak akkor arisztokratikus köztársaság, ha az állam vezetése és a politikai 
jogok gyakorlása kizárólag a patríciusok kezében van.

b)      

Az állam meghatározott területen élô emberi közösség történelmileg kialakult képzôdménye, amely az 
emberek feletti fôhatalmat gyakorolja.

3. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – KvAnToroK

A PUN HÁBORÚK UTÁN A KISPARASZTI GAZDASÁGOK TÖNKREMENTEK.

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

A) Van olyan háború, amely után nem mentek tönkre a kisparaszti gazdaságok. 

B)   Van olyan háború, amely után tönkrementek a kisparaszti gazdaságok.

C) Egyetlen háború sincs, amely után tönkrementek a kisparaszti gazdaságok.

D) Nincs olyan háború, amely után tönkrementek a kisparaszti gazdaságok.

E) Nincs olyan háború, amely után nem mentek tönkre a kisparaszti gazdaságok.

F) Minden háború után tönkrementek a kisparaszti gazdaságok.

Húzd alá, amelyek igazak, de nem következnek az állításból!

történelmileg kialakult 
képzôdmény emberi közösség emberek feletti  

fôhatalommeghatározott terület

államforma

patríciusok kezében kizárólag

állam vezetése politikai jogok  
gyakorlása
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4. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – pErMuTáláS

Rómából (r) hajón árut kellett szállítani a legnagyobb szigetekre, Korzikára (K), Szardíniára (SZa) és 
Szicíliába (SZi), és onnan Rómába. A hajónak minden szigeten ki kellett kötnie, hogy kirakodjon és 
árut, friss vizet és élelmiszert vegyen fel. A kapitány milyen útvonalakat választhatott, ha egy útvona-
lon csak egyszer hajózhatott? A téglalapokba írd a szigetek kezdôbetûit!

R K SZA SZI R

R SZI SZA K R

R SZA SZI K R

R K SZI SZA R

R SZI K SZA R

R SZA K SZI R





4. MODUL
AZ ÓKOR ÉS AZ 
KÖZÉPKOR HATÁRÁN





tanári útmutató 4. modul • a DuaLiZmuS KOra �5

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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AZ óKor ÉS A KöZÉpKor hATárán

A Római Birodalom létrejöttével a köztársasági államforma válságba jutott. A válságból való kiutat a 
monarchia, az egyszemélyi uralom jelentette. A császárság elsô évszázadait principátusnak nevez-
zük, melynek rendszerét Augustus alakította ki. Ekkor még látszólagosan mûködtek a köztársasági 
intézmények. 

A Kr. u. I. század a nagy hódítások kora, a Római Birodalom ekkor éri el legnagyobb kiterjedését, 
a II. századtól azonban fokozatosan védekezésre kényszerül. A III. század végén a császári hatalom 
nyílt, diktatórikus formája, a dominátus jött létre, amelyet Diocletianus hozott létre. Ez az új állam-
forma sem tudta azonban a birodalom válságjelenségeit orvosolni.

A nyugati és a keleti fejlôdés minden téren eltérôen alakult, s a birodalom 395-ben kettévált. A 
Keletrómai Birodalom központja Konstantinápoly, a Nyugatrómai Birodalomé róma lett. A nyugati 
rész képtelen volt ellenállni a külsô támadásoknak (germánok, hunok, vandálok). 476-ban a germán 
Odoaker megfosztotta trónjától az utolsó nyugatrómai császárt, Romulus Augustulust, és ezzel a nyu-
gatrómai Birodalom elbukott. Ez az esemény jelenti az ókor végét, és a középkor kezdetét.

A császárság korában a szellemi élet területén a legnagyobb változást a kereszténység kialakulása 
és államvallássá válása jelentette. Az elsô gyülekezetek a Kr. e. I. században jöttek létre Palesztiná-
ban. Évszázadokon át üldözték a kereszténységet, de ennek ellenére gyorsan terjedt. 313-ban szabad 
vallás lett, Theodosios császár pedig államvallássá tette 391-ben. A keresztény gyülekezetek foko-
zatosan egységes szervezetté, egyházzá alakultak. A gyülekezetek vezetôi a papok voltak, a püspök 
egy provincia (tartomány) vagy város élén állt. Róma püspöke lett a keresztény egyház feje, a pápa. 
A keresztény egyház belsô felépítése a hierarchián (szent uralom), a magasabb tisztségûek feltétlen 
tiszteletén alapult.  

A keresztény vallás szent könyve a Biblia, amelynek elsô része az ószövetség, a zsidók szent 
könyve. Az újszövetség a Biblia második része, melyben a Jézus életérôl szóló négy evangélium 
(örömhír), az apostolok cselekedetei, az apostolok levelei, valamint a Jelenések könyve találhatók.

A Nyugatrómai Birodalom bukásával egy új kor vette kezdetét, a középkor. Elsô viharos évszáza-
daiban jönnek létre az európai civilizáció alapjai, ekkor lesz Nyugat-Európa a kontinens legfejlettebb 
régiója.

A feudális gazdaság, társadalom és államszervezet kialakulásának folyamata a Frank Birodalom 
fejlôdésén tanulmányozható. A gazdasági élet fô ága a mezôgazdaság lett, a termelés az önellátás 
szintjére süllyedt. A legelôváltó és a kétnyomásos gazdálkodás a jellemzô. A korszak végén megjele-
nik a háromnyomásos gazdálkodás is. 

A római és germán társadalom összeolvadásából jött létre a feudális társadalom, melynek két 
alapvetô osztálya a földesuraké és a jobbágyoké. Az uralkodó osztályon belül egy sajátos, függôleges 
jellegû tagozódás alakult ki, a hûbéri lánc. Élén a király állt (a legfôbb hûbérúr, senior), aki fegyveres 
szolgálathoz kötött földet, hûbérbirtokot (feudum) adott hûbéresének (vazallus). A királytól kapott 
földterületbôl azok urai szolgálat fejében földet adtak át, így ôk egy személyben hûbérurak és vazallu-
sok voltak. A láncolat végén azok a kishûbéresek álltak, akik még biztosítani tudták a nehézpáncélzat 
beszerzését.
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1. EGYSÉG

1. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – fEloSZTáS

Egészítsd ki a táblázatok megfelelô elemeit!   

Helyezd el az ábrában a felsorolt fogalmakat!
Konstantinápoly, Római Birodalom, Róma, Keletrómai Birodalom, Nyugatrómai Birodalom
 

2. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – SorKÉpZô oSZTályoZáS

Az ábra a keresztény egyház szervezetét szemlélteti. Kik voltak az egyházi hierarchia tagjai? Írd az 
ábrába!

Római Birodalom

Keletrómai BirodalomNyugatrómai Birodalom

KonstantinápolyRóma

pápa

pürpökök

papok
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3. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – öSSZES rÉSZhAlMAZ KÉpZÉSE

A népvándorlás idején különbözô barbár népek, mint például a germánok (G), a hunok (H), a van-
dálok (v) támadták meg a Római Birodalmat. Több támadás is érhette egyszerre a rómaiakat. Írd az 
ábrába, kikkel harcolhattak a rómaiak!

   

G H V G V G H H V

    

G V H

4. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – hAlMAZKÉpZÉS

Mely fogalomra vonatkoznak az alábbi megállapítások?  A fogalmat írd az üres ábrába!

• a császákor elsô évszázadaink elnevezése
• a szenátus látszólag még beleszól az 
 ügyek intézésébe
• valójában egyeduralomról van szó

principátus
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2. EGYSÉG

1. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – SorKÉpZô oSZTályoZáS

Az alább felsoroltakat írd be az ábra megfelelô helyére!
  
Újszövetség       Biblia      Evangéliumok       Máté evangéliuma

2. FelAdAt
 induKTÍv GondolKodáS – KiZáráS

Mi nem illik a sorba? Indokold a választásod!

dominátus      köztársaság    császárság     principátus

Indoklás: a többi a monarchikus államforma

 Biblia

 Újszövetség

 Evangéliumok

 Máté evangéliuma
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3. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – ElôrElÉpô KövETKEZTETÉS, 
 viSSZAlÉpô KövETKEZTETÉS

Fejezd be a megkezdett mondatokat az állítások alapján! 

a) Ha a rómaiak Itálián kívül területeket hódítottak meg, akkor azokat alávetett tartománnyá, pro-
vinciává nyilvánították.
Dacia Itálián kívül volt, Kr. u. 107-ben meghódították, tehát provinciává nyilvánították.
A Kárpát-medence észak-keleti területe nem lett római provincia, tehát nem hódították meg a 
rómaiak.

b) Minden császár személyes hatalmának megerôsítésére törekedett. 
Hadrianus császár volt, tehát személyes hatalmának megerôsítésére törekedett.

c) A római polgárjogot Caracalla 212-ben kiterjesztette a birodalom minden szabad lakosára. 
Aelius Respectus 261-ben Pannóniában szabad polgárként született, tehát ô rendelkezett római 
polgárjoggal.

4. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – dEfiniáláS

Az alábbi kifejezések felhasználásával fogalmazd meg mi a feudum és a benefícium! Használd fel az 
összes megadott kifejezést, igéket és kötôszavakat pótolhatsz! A szavakat képezheted is.

a)    

A feudum olyan földbirtok, amelyet jövôbeni katonai szolgálatért adományoztak, és örökíthetô.

Egy földbirtok akkor és csak akkor feudum, ha jövôbeni katonai szolgálatért adományozták, és örökít-
hetô.

b)    

A benefícium olyan földbirtok, amelyet már teljesített katonai vagy egyéb szolgálatért adományoztak, 
és nem örökíthetô.

Egy földbirtok akkor és csak akkor benefícium, ha már teljesített katonai vagy egyéb szolgálatért ado-
mányozták, és nem örökíthetô.

adományoz földbirtok jövőbeni katonai  
szolgálat örökíthető

már teljesített katonai 
vagy egyéb szolgálat

adományozott  
földbirtok nem örökíthető



tanári útmutató 4. modul • a DuaLiZmuS KOra 71

3. EGYSÉG

1. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – hAlMAZKÉpZÉS

Mely fogalomra vonatkoznak az alábbi megállapítások?  A fogalmat írd az üres ábrába!

2. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – hiErArchiKuS oSZTályoZáS

Helyezd el az ábrában a következô fogalmakat! 

köztársaság           államforma           dominátus           monarchia           császárság           principátus
 

• nyílt diktatórikus államforma
• Diocletianus istennek, és úrnak 
 neveztette magát
• a császárság utolsó, hanyatló szakasza

dominátus

államforma

principátus dominátus

monarchiaköztársaság

császárság
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3. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – KvAnToroK

NÉRÓ RÓMAI CSÁSZÁR VOLT, ÉS ÜLDÖZTE A KERESZTÉNYEKET.

Karikázd be azoknak az állításoknak a betûjelét, amelyek következnek a kijelentésbôl, és húzd át 
azokét, amelyek nem!

A) Nincs olyan császár, aki üldözte a keresztényeket.

B)   Van olyan császár, aki üldözte a keresztényeket.

C) Egyetlen császár sem üldözte a keresztényeket.

D) Van olyan császár, aki nem üldözte a keresztényeket.

E) Minden császár üldözte a keresztényeket.

F) Nincs olyan császár, aki nem üldözte a keresztényeket.

Húzd alá azt a kijelentést, amely igaz, de nem következik az állításból!
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4. FelAdAt
 induKTÍv GondolKodáS – áTKódoláS

 
Nagy Károly koronája

A frankok az V. század során telepedtek le a Rajna és a Maas folyók mentén, és itt törzsszövetséget 
alkottak. A frank állam megteremtése Klodvig nevéhez fûzôdik, aki egyesítette a frank törzseket, 
és Galliát elfoglalta. Klodvig halála után nem sokkal megingott a Merovingok uralma. A legfon-
tosabb tisztviselôvé a majordomus vált, aki eredetileg a királyi udvar fôembere volt, ô vezette a 
sereget, és királyhelyettesítô joga volt. A majordomus martell Károly döntô szerepet játszott a 
frank állam újjászervezésében. 

Martell Károly fia, Kis Pipin a pápával királlyá koronáztatta magát. Kis Pipint fia, Nagy Károly 
követte a trónon. Ôutána nevezték a dinasztia uralkodóit Karolingoknak. nagy Károly örökösei 
843-ban a verduni szerzôdésben három részre osztották fel a birodalmat. Nagy Károly egykori 
birodalmának keleti részein 962-ben i. Ottó megteremtette a Német-Római Császárságot.

Írd ki az uralkodókat uralkodásuk sorrendjében! 

 1. Klodvig    2. Martell Károly     3. Kis Pipin    4. Nagy Károly     5. I. Ottó

Végezd el a példa alapján a „mûveleteket”!

Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy ez játékos feladat, a valós történelmi eseményekhez nincs köze!

Klodvig Kis Pipin Nagy Károly +                 =

Nagy Károly Kis Pipin Klodvig  –                 =

Klodvig Martell Károly Kis Pipin +                 =

I. Ottó Nagy Károly Klodvig  –                 =
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4. EGYSÉG

A gazdasági élet fô ága a mezôgazdaság lett, a termelés az önellátás szintjére süllyedt. A legelô-
váltó és a kétnyomásos gazdálkodás a jellemzô. A korszak végén megjelenik a háromnyomásos 
gazdálkodás is.

1. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – pErMuTáláS

A háromnyomásos gazdálkodás lényege, 
hogy a mûvelt területet három részre osztva 
használták. A mûvelt terület harmadába 
tavasszal (t), a másik harmadába ôsszel (Ô) 
vetettek. A harmadik részt pihentették, ez 
volt az ugar (u). Az ugart legeltetésre hasz-
nálták.  

a)  Hogyan használhatták a földet? A táblázatba írd be valamennyi használati lehetôséget! 
Csak betûket írj!

T Ô U

Ô U T

U T Ô

T U Ô

Ô T U

U Ô T

b) A területeket évenként váltották. Hogyan kellett vetnie a parasztnak, hogy ugyanabba a parcellába 
ugyanaz a növény két évben egymás után ne kerüljön? A felsorolásodból áthúzással jelöld azokat a 
sorokat, amelyek nem felelnek meg ennek a feltételnek!

tavaszi (t)          ôszi (Ô)          ugar (u)
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2. FelAdAt
 induKTÍv GondolKodáS – AnAlóGiáK KÉpZÉSE

Képezz párokat! Írd a megfelelô szót a téglalapokba! 

3. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – válASZTáS

Húzd alá azokat a kijelentéseket, amelyek megfelelnek az állításnak! Húzd át azok beteűjelét, amelyek 
nem felelnek meg a kijelentésnek!

AZ ÓKERESZTÉNY IDÔKBEN MINDEN FONTOS SZERTARTÁS VAGY KERESZTELÉS, VAGY 
ÚRVACSORA VOLT.

A) Egy fontos szertartás keresztelés és nem úrvacsora volt.

B) Egy fontos szertartás úrvacsora és nem keresztelés volt.

C) Egy fontos szertartás sem keresztelés, sem úrvacsora nem volt.

D) Egy fontos szertartás keresztelés és úrvacsora is volt.

Augustus principátus Diocletianus dominátus –                          –

hierarchia szent uralom evangélium örömhír –                          –

senior hûbérúr vazallus hûbéres –                          –
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4. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – hiErArchiKuS oSZTályoZáS

Az iszlám szent könyve a Korán. A Koránt az iszlám minden irányzata elfogadja, azonban ennek 
tanításai nem terjednek ki az élet valamennyi területére. A Korán azokat a tanokat foglalja össze, 
amelyek a hagyomány szerint Gábriel kinyilatkoztatásából származnak, addig a szunna a Moha-
med életére, tanítására és csodáira vonatkozó hagyományoknak a gyûjteménye. 

Az iszlám irányzatokra bomlásának oka, hogy az egyes irányzatok mit tekintettek hitelesnek 
a próféta tanításaiból. A szunniták a szunnához ragaszkodók. A szunnita irányzaton belül kül-
önbözô iskolák különíthetôk el: a hanafiták, a sáfiiták, a malikiták és a hanbaliták iskolája. Síi-
táknak a Sia (Ali pártja) követôit nevezik. A síiták csak Mohamed vér szerinti leszármazottait 
tekintik alkalmasnak a kalifa tisztség betöltésére. A siítákon belül a legelterjedtebb csoport az ún. 
tizenkettes szekta (imámíja). A szakadárok (háridzsiták) a legrégibb iszlám hitirányzat.

Töltsd ki a táblázatot!

Iszlám

háridzsitákszunniták siíták

hanafiták

sáfiiták

malikiták

hanbaliták

imámija
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5. EGYSÉG

1. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – ElôrElÉpô KövETKEZTETÉS, 
 válASZTó KövETKEZTETÉS, viSSZAlÉpô KövETKEZTETÉS

Fejezd be a mondatokat! 

a) Nyugat-Európa a korai feudalizmus idején a fejlôdés élvonalát jelentette. 

 A frank állam Nyugat- Európában jött létre, tehát a fejlôdés élvonalát jelentette.

b) A szabad parasztok vagy felemelkedtek a kisebb birtokosok közé, vagy jobbágyok lettek.

 A szabad parasztok zöme nem lett kisebb birtokos, tehát jobbágy lett.

c) A keresztényeket a Római Birodalomban csak 313-ig üldözték. 

 Valaki 317-ben vette fel a kereszténységet, tehát ôt nem üldözték.

2. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – hAlMAZKÉpZÉS

Mely fogalomra vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írd az üres ábrába a fogalmat!

• a feudális társadalom uralkodó osztályán
 belül jött létre
• élén a legfôbb senior, a király állt
• a vazallus hûbérurának hûséggel tartozott

hûbéri lánc
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3. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – ElôrElÉpô KövETKEZTETÉS, 
 válASZTó KövETKEZTETÉS
A táblázat tanulmányozása után fejezd be a mondatokat! 

a)  Ha egy római szenátornak sikerült beilleszkednie a feudális társadalomba, akkor ô ott nagy-
birtokos lett.

b)  A római kisebb birtokosok és a germán szabad harcosok a kialakuló feudalizmusban nem let-
tek a fegyveres kíséret tagjai, vagy kisebb birtokosok, akkor jobbágyok lettek.

c)  A római szabad parasztok és a germán szabad parasztok számára több lehetôség nyílt. Ha nem 
lettek kisebb birtokosok, akkor jobbágyok lettek. (Fordítva is jó a sorrend!)

4. FelAdAt
 induKTÍv GondolKodáS – AnAlóGiáK KÉpZÉSE
Képezz párokat! Írd a megfelelô szót a téglalapokba! 

rómaiak GermánokFeudális társadalom

szenátorok
arisztokrácia

törzsfôk
nemzetségfôk

nagybirtokosok

kisebb
birtokosok

szabad
harcosok

fegyveres
kíséret

szabad
parasztok
kolonusok
rabszolgák

kisebb
birtokosok

jobbágyok

szabad
parasztok

szolgák
rabszolgák

principátus köztársasági 
intézmények dominátus diktatórikus forma –                          –

395 a Római Birodalom 
kettészakad 4�� Nyugat-Római 

Birodalom bukása –                          –

Odoaker germán Romulus
Augustulus római –                          –



5. MODUL
A MAGYAR NÉP
TÖRTÉNETE AZ 
ÁLLAMALAPíTÁSIG
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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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A MAGyAr nÉp TörTÉnETE AZ állAMAlApÍTáSiG

Mivel a magyarság eredetérôl írásos források nincsenek, kutatásában megnôtt a történelem segédtu-
dományainak (régészet, néprajz és mindenekelôtt a nyelvészet) szerepe.

A XIX. században a nyelvtudósok bizonyították a magyar nép finnugor eredetét. Az uráli népek 
nagy családját a finnugorok és a szamojédok alkotják. A finnugorok két ága a finn-permi és az ugor. 
A finn-permiek szétválása után finn-volgai és permi népekrôl beszélünk. Az ugorokat az elômagya-
rok, a késôbbi magyarok és az obi-ugorok alkotják. Az obi-ugorokhoz két nép tartozik: a vogul és az 
osztják.

A magyar ôshazát a történészek ázsia területére, az Irtisz–Iszim–Tobol folyók által határolt terü-
letre teszik. Innen indultak el ôseink hosszú vándorútra, és kerültek Európába. Elôször a magna Hun-
gáriának nevezett, mai Baskíriába, aztán Levédiába, majd a Kárpát-medence elfoglalása elôtti utolsó 
állomásra, Etelközbe (folyóköz) vándoroltak. 

Már Magna Hungáriában kialakult a hét törzs, Levédiában pedig kazár mintára a kettôs fejede-
lemség (a kende és a gyula). Etelközben létrejött a törzsszövetség, amely már mesterséges politikai 
alakulat volt. 

a honfoglalás, a Kárpát-medence megszállása hosszabb folyamat volt, kezdetét 895–896-ra teszi a 
történettudomány. Ôseink már 862-tôl többször jártak itt, megismerték a területet, tudatosan készül-
tek elfoglalására. A besenyôk támadása csak meggyorsította ezt a folyamatot. A honfoglaló hadak 
vezére a gyula, Árpád volt, a politikai hatalom Kurszán kende kezében volt. Kurszán halála után 
Árpád lett a nagyfejedelem. A honfoglalás idején a törzsi keretek már erôsen bomlottak, bár a lete-
lepedés még törzsi–nemzetségi rendben történt. Több nemzetség alkotott egy törzset, a társadalom 
alapegysége a nagycsalád volt.

A X. századi magyar társadalmat a személyi függés tartotta össze. Élén a fejedelem állt, tôle függ-
tek az úrnak tisztelt törzsfôk, majd a bônek nevezett nemzetségfôk következtek. Ôket, az elôkelô-
ket fegyveres kíséret vette körül. A társadalom legszélesebb rétegét az ínek, a szolganépek alkották. 
Közöttük voltak, nem nagy számban, rabszolgák is. 

A fegyveres kíséret eltartására indultak a kalandozások, amelyek fô iránya Nyugat-Európa volt, 
de Dél-Európában is folytak zsákmányszerzô hadjáratok. A leggyakrabban megjárt vidékek Itália, 
Bajorország, Szászország, illetve Bizánc voltak, de eljutottak a mai Franciaországba, sôt az Ibériai-fél-
szigetre is. Sikereiket a Nyugat-Európában dúló feudális anarchiának és sajátos, pusztai-nomád harc-
modoruknak köszönhették. A hadjáratok összefogásra késztették Nyugat-Európa népeit. Madarász 
Henrik 933-ban merseburgnál,     I. Ottó 955-ben augsburgnál mért vereséget a magyarokra. 

A kalandozások lezárulása után népünk csatlakozott a kialakuló feudális Európához. 
A szeniorátus (nomád öröklési rend: a nemzetség legidôsebb férfitagja örökölte a hatalmat) révén 

jutott hatalomra Géza fejedelem. Kiváló diplomatának bizonyult házasságpolitikája, külpolitikája 
kapcsán. Sikeresen teremtette meg az erôs fejedelmi hatalmat, legyôzve belsô ellenségeit. Saroltot, 
az erdélyi gyula lányát vette feleségül, fiát, Vajkot a bajor hercegnôvel, Gizellával házasította össze. 
Nevéhez fûzôdik, hogy 973-ban követeket küldött Quedlinburgba, katolikus térítô papokat kért I. 
Ottótól, és felvette a római kereszténységet. Nagy érdeme, hogy biztosította a magyarság fennma-
radását a két nagyhatalom, a 962-ben létrejött Német-római Császárság és a még mindig jelentôs erôt 
képviselô Bizánci Császárság között. 

Tevékenységét 997-ben bekövetkezett halála után fia, a keresztségben istván nevet felvett Vajk 
folytatta; királlyá koronáztatva magát megalakította a feudális magyar királyságot.
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1. EGYSÉG

A X. századi magyar társadalmat a személyi függés tartotta össze. Élén a fejedelem állt, tôle függ-
tek az úrnak tisztelt törzsfôk, majd a bônek nevezett nemzetségfôk következtek. Ôket, az elô-
kelôket fegyveres kíséret vette körül. A társadalom legszélesebb rétegét az ínek, a szolganépek 
alkották. Közöttük voltak, nem nagy számban, rabszolgák is. 

                     

1. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – SorKÉpZÉS

Keresd ki a szövegbôl a társadalmi csoportokat! Az ábra megfelelô helyére beírva, megkapod a hon-
foglalás kori magyarság társadalmi szerkezetét. Ügyelj arra, hogy a legnagyobb alakzatba a legna-
gyobb létszámú csoport kerüljön!  

urak

bôk

ínek
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2. FelAdAt
 induKTÍv GondolKodáS – AnAlóGiáK KÉpZÉSE

Keress párt a fogalomnak! Írd a megfelelô szót a téglalapba! 

3. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – dEScArTES-SZorZAT KÉpZÉSE

A 9. A osztály nem készült az órára, a röpdolgozatban össze-vissza párosították a tanulók az évszámo-
kat és az eseményeket. Az elsô helyre mindig az eseményt írták. Találd ki, miket írhattak! 

        

A 1 A 2 A 3 B 1

   

B 2 B 3 C 1 C 2

C 3

Karikázd be a történelmileg helyes párosításokat!

nemzetségfôk bôk törzsfôk urak –                          –

Árpád gyula Kurszán kende –                          –

Augsburg I. Ottó Merseburg Madarász Henrik –                          –

Sarolta Géza Gizella István –                          –

    A. Elsô hadjárat a Kárpát-medencében
    B. Quedlinburgi követjárás
    C. A honfoglalás kezdete

    1. 862
    2. 895/896
    3. 973
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4. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS –ElôrElÉpô KövETKEZTETÉS

Fejezd be a mondatot! 

A segédtudományok szerepe akkor és csak akkor nô meg, ha egy nép történetének kutatásában nin-
csenek írásos források.

Mivel a magyarság ôstörténetérôl írásos források nincsenek, ezért megnô a segédtudományok sze-
repe.
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2. EGYSÉG

1. FelAdAt
  rEndSZErEZô KÉpESSÉG – SorKÉpZÉS

A millecentenárium alkalmából magyar lovascsapat indult 
felkutatni a magyarság szállásterületeit, mégpedig fordított 
sorrendben, mint ahogy az valójában történt. Magyarország-
ról indultak. Milyen sorrendben keresték fel az egykori szál-
lásterületeket? Írd a lovascsapat állomáshelyeit az ábrába! 

Hipotézisek a magyarok ôshazájáról és vándorlásáról

Magyarország Etelköz Levédia Magna Hungária magyar ôshaza
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2. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – SorKÉpZô oSZTályoZáS

Írd be a halmazokba a társadalmi egységeket! 

törzsszövetség              nagycsalád               törzs               nemzetség

törzsszövetség

törzs

nemzetség

nagycsalád
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3. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – SorKÉpZÉS, induKTÍv  
 GondolKodáS – AnAlóGiáK KÉpZÉSE

Az Árpád-házi fejedelmek egyszerûsített családfájának tanulmányozása után oldd meg a feladatokat!

a) Az Árpád-házi fejedelmek leszármazási táblázata alapján írd be a téglalapba a következô fejedel-
met!

                                                                           

b) Ki a fejedelmi sor ötödik tagja?
              
                     
 

Álmos

Árpád

ZoltaismeretlenJutasÜllôTarhos

Koppány

Tevel Taksony

Tormás MihályGéza

Tar VazulVajk/I. István

Álmos Árpád Zolta

Géza
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c) Írd a megfelelô személyeket a pontsorra!

4. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – öSSZES rÉSZhAlMAZ KÉpZÉSE

A kalandozó hadjáratok során a magyarok több országot is megtámadtak, több országban egyszerre 
harcoltak. Bár volt olyan idô is, amikor sehol sem voltak harcok a magyarokkal. Leggyakrabban Bajor-
ország (B) Svábország (S) és Szászország (SZ) volt az, ahol háborúztak eleink. Kikkel háborúzhattak a 
magyarok a kalandozások során? Használd az országok betûjeleit!

B S SZ B S B SZ
   

S SZ B S
   

SZ

A magyarok kirabolják Szent Gallen kolostorát, fametszet a 16. század közepérôl  

Árpád Zolta Tarhos Tevel –                          –

Tar Árpád Géza Álmos –                          –

Géza Vazul Mihály Vajk/István –                          –

Tormás Mihály Tevel Taksony –                          –
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3. EGYSÉG

A fegyveres kíséret eltartására indultak a kalandozások, amelyek fô iránya Nyugat-Európa volt, 
de Dél-Európában is folytak zsákmányszerzô hadjáratok. A leggyakrabban megjárt vidékek Itália, 
Bajorország, Szászország, illetve Bizánc voltak, de eljutottak a mai Franciaországba, sôt az Ibériai-
félszigetre is.

1. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – fEloSZTáS 

Írd az ábrákba a kalandozó hadjáratok célterületeit! 

2. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – ElôrElÉpô KövETKEZTETÉS, 
 viSSZAlÉpô KövETKEZTETÉS, válASZTáS

Fejezd be a mondatokat! 

a) Ha Géza fejedelem nem küld követeket Quedlinburgba, hogy térítô papokat kérjen, akkor nem 
veszi fel a magyarság a kereszténységet. 
A magyarság felvette a kereszténységet, tehát Géza követeket küldött Quedlinburgba.

b) Ha Géza fejedelem nem veszi fel a kereszténységet, vagy nem csatlakozik Nyugat-Európához, akkor 
a magyarságra a pusztulás vár. 
A magyarok nem pusztultak el, tehát Géza felvette a kereszténységet és csatlakozott Nyugat-Európá-
hoz.

c) Ha Nyugat-Európában nem szûnik meg a feudális anarchia, vagy nem ismerik ki a magyarok harc-
modorát, akkor a magyar kalandozások továbbra is sikeresek lehettek volna. 
A magyarok nem voltak sikeresek, vereséget szenvedtek Merseburgnál és Augsburgnál, tehát megszûnt 
a feudális anarchia, és kiismerték a magyarok harcmodorát.

Kalandozások irányai

Szászország Bajorország Franciaország Itális Ibéria Bizánc

Dél-EurópaNyugat-Európa
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3. FelAdAt
 induKTÍv GondolKodáS – áTKódoláS

a Kárpát-medence népei a honfoglalás elôtt
A Kárpát-medence kedvelt helye volt a különbözô népeknek. Már az ôsemberek is szívesen tartóz-
kodtak itt. A legôsibb idôktôl fogva lakott hely volt. 

Kr. e. 9-ben Augustus meghódította, és a rómaiak létrehozták Pannónia provinciát, majd az  
V. században Attila hun birodalmának központja lett. Attila halála után (453) a birodalom szét-
esett. A legigázott népek fellázadtak a hun iga ellen. A mozgalmak élére a germán gepidák állot-
tak. Egy jó évszázadra a germán népek hazájává vált. Éltek itt gepidák, keleti gótok, longobárdok. 
A VI. század végétôl, 568-tól az avarok jelentek meg, és szállták meg a Kárpát-medencét. Az avarok 
két jelentôs hullámban foglalták el a Kárpát-medencét. A IX. századtól, az avar uralom összeom-
lása után egyre jelentôsebb számban érkeztek szlávok. A Dunántúlon kisebb szláv központok is 
létrejöttek. 

Írd ki idôbeli sorrendben, hogy kik laktak a Kárpát-medencében a honfoglalás elôtt!  

1. ôsemberek        2. rómaiak         3. hunok        4. germánok        5. avarok        �. szlávok

Végezd el a kijelölt mûveleteket!

Hívják fel a tanulók figyelmét, hogy ez játékos feladat, a valós történelmi eseményekhez nincs köze!

ôsemberek rómaiak hunok +                 =

rómaiak germánok szlávok +                 =

hunok ôsemberek germánok +                 =

szlávok avarok ôsemberek  –                 =

A vérszerzôdés
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4. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – KvAnToroK

Akkor közakarattal Álmos vezérnek ezt mondták: „A mai naptól kezdve téged vezérünkké és parancsolónkká 
választunk, s ahova a szerencséd visz, oda követünk téged.” Majd a fent említett férfiak mindegyike Álmos 
vezérért – pogány szokás szerint – saját vérét egy edénybe csorgatta, s esküjét ezzel szentesítette.

Anonymus: Gesta Hungarorum,  Fordította: Pais Dezsô

A MAGYAR TÖRZSFÔK ÁLMOS FEJEDELEMMÉ VÁLASZTÁSAKOR VÉRSZERZÔDÉST KÖTÖT-
TEK.

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

A) Minden fejedelem megválasztásakor vérszerzôdést kötöttek.

B)   Van olyan fejedelem, akinek a megválasztásakor vérszerzôdést kötöttek.

C) Egyetlen fejedelem sincs, akinek megválasztásakor nem kötöttek vérszerzôdést.

D) Nincs olyan fejedelem, akinek megválasztásakor vérszerzôdést kötöttek.

E) Van olyan fejedelem, akinek megválasztásakor nem kötöttek vérszerzôdést.

F) Nincs olyan fejedelem, akinek megválasztásakor nem kötöttek vérszerzôdést.
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4. EGYSÉG

1. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – KvAnToroK

Egy történelem tankönyvbôl származik az alábbi mondat. 

KAZÁR MINTÁRA ALAKULT KI A MAGYARSÁGNÁL A KETTÔS FEJEDELEMSÉG.

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

A) Minden népnél kialakult kazár mintára a kettôs fejedelemség.

B)   Van olyan nép, ahol kazár mintára kialakult a kettôs fejedelemség.

C) Egyetlen nép sincs, ahol nem alakult ki kazár mintára a kettôs fejedelemség.

D) Nincs olyan nép, ahol kazár mintára kialakult a kettôs fejedelemség.

E) Van olyan nép, ahol kazár mintára nem alakult ki a kettôs fejedelemség.

F) Nincs olyan nép, ahol kazár mintára nem alakult ki a kettôs fejedelemség.

Húzd alá az igaz kijelentéseket!

2. FelAdAt
 dEduKTÍv GondolKodáS – válASZTáS 

A X. SZÁZAD ELEJÉTÔL A KALANDOZÓ HADJÁRATOKAT VAGY NYUGATI, VAGY DÉLI 
IRÁNYBA INDÍTOTTÁK. 

Húzd alá azokat a kijelentéseket, amelyek elôfordulhattak!

A)   Egy kalandozó hadjárat nyugat felé indult, és nem dél felé indult hadjárat.

B) Egy kalandozó hadjárat nyugat felé indult, de dél felé is.

C)   Egy kalandozó hadjárat nem nyugat felé indult, hanem dél felé.

D) Egy kalandozó hadjárat se nem nyugat felé, se nem dél felé indult.
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3. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – hiErArchiKuS oSZTályoZáS

Tanulmányozd az uráli népek nagy családját bemutató szöveget! Egészítsd ki az ábra hiányzó ele-
meit! 

A XIX. században a nyelvtudósok bizonyították a magyar nép finnugor eredetét. Az uráli népek 
nagy családját a finnugorok és a szamojédok alkotják. A finnugorok két ága a finn-permi és az 
ugor. A finn-permiek szétválása után finn-volgai és permi népekrôl beszélünk. Az ugorokat az 
elômagyarok, a késôbbi magyarok és az obi-ugorok alkotják. Az obi-ugorokhoz két nép tartozik: 
a vogul és az osztják.

finn-volgai permi

finnugor

uráli népek

szamojéd

ugor

magyar

elômagyar obi-ugor

finn-permi

vogul osztják
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4. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – KoMBináláS, vAriáláS 

A nyugat-európai országok néhány évtized után sikerrel szálltak szembe a kalandozó magyarokkal. 
Ebben nagy szerepe volt az összefogás erôsítésének. Bajorország (B) Svábország (S) és Szászország 
(SZ) vezetôi szövetséget hoztak létre a magyarokkal szemben. Mindig csak két ország kötött szövet-
séget egymással. 

a) Ki kivel köthet szövetséget? A felsorolásnál nem számít, melyik állam uralkodója írta alá elôször az 
okmányt. Írd be a szövetségesek betûjelét az ábrába!

B S B SZ S SZ

  

b) Milyen szövetséges párok hozhatók létre úgy, ha az számít, hogy ki volt a szövetség kezdemé-
nyezôje? 

B S S B B SZ SZ B S SZ SZ S
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5. EGYSÉG

Mivel a magyarság eredetérôl írásos források nincsenek, kutatásában megnôtt a történelem 
segédtudományainak (régészet, néprajz és mindenekelôtt a nyelvészet) szerepe.

1. FelAdAt
 induKTÍv GondolKodáS – áTKódoláS

A Magyar Televízióban mûsort készítenek a magyar ôstörténet kutatásáról. 60 percet szánnak a segéd-
tudományok ismertetésére. 
A mûsoridô felét az eredet mellett legdöntôbb érveket felsorakoztató segédtudománynak, a nyelvé-
szetnek szentelik (ny). Harmadát szánják a néprajzra (n), a többi idôt a régészet (r) eredményeinek 
bemutatására fordítják. Színekkel jelöld be az ábrán a mûsoridô arányait! Hány percet szentelnek az 
egyes segédtudományokra? Készíts jelmagyarázatot az ábrához!

                
korall: nyelvészet
világossárga: régészet
vízkék: néprajz

A nyelvészetre 30 percet, 
a néprajzra 20 percet és a 
régészetre 10 percet szánnak.         
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2. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – pErMuTáláS

Milyen sorrendben mutathatják be az egyes szaktudományokat bemutató blokkokat? Használd az 
elôzô feladat betûjeleit (ny, r, n)!

N R NY N NY R NY R N R NY N
  
  

NY N R R N NY

3. FelAdAt
 KoMBinATÍv KÉpESSÉG – dEScArTES-SZorZAT KÉpZÉSE

A nagy sikerû mûsor után be akarnak még mutatni egy új tudományt, az embertant is. A szerkesztôk-
nek fejtörést okoz, hogy a segédtudományokat milyen formában mutassák be. A szerkesztôk két for-
mában, vagy dokumentumfilm, vagy interjú formában képzelik el a bemutatást. Milyen lehetôségei 
vannak a bemutatásra a szerkesztôknek akkor, ha egy mûsorban egyszerre két segédtudományt tud 
bemutatni? Az ábrába írd be, hogyan párosíthatja a szerkesztô a bemutatási formákat és a segédtudo-
mányokat! 

 E Embertan D dokumentumfilm
 n Néprajz i interjú
 ny Nyelvtudomány
 r Régészet

E D E I

N D N I

NY D NY I

R D R I
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4. FelAdAt
 rEndSZErEZô KÉpESSÉG – hAlMAZKÉpZÉS, BESoroláS

Az alábbiakban egy történelmi személyiség tulajdonságai vannak felsorolva. Keresd meg a kijelenté-
sek közös jellemzôit!  Írd a jellemzôket a pontsorra! 

A)  A kalandozások lezáródása után a magyarsággal felvetette a kereszténységet, dinasztikus 
házasságpolitikát folytatott, és erôs fejedelmi hatalmat épített ki.

B)  Dinasztikus házasságpolitikája révén gyermekeit külföldi uralkodócsaládokból származó tár-
sakkal házasította, felvetette a nyugati kereszténységet. Erôs fejedelmi hatalmat hozott létre.

C)  Belsô harcok, és dinasztikus házasságok révén megerôsítette a fejedelmi hatalmat. Felvette a 
kereszténységet.

D)  Erôskezû fejedelemként gyermekeinek dinasztikus házasságpolitikája révén befolyásos há- 
zastársakat szerzett, és megkereszteltette a népét, felvetette a kereszténységet.

a tulajdonságok:
felvetette a kereszténységet
dinasztikus házasságpolitikát folytatott
erôs fejedelmi hatalmat épített ki

Kire vonatkoznak a megállapítások? Géza fejedelem

Géza fejedelem a Képes Krónika P-iniciáléjában, kezében országalmával és jogarral, fején a vezérek 
piros süvege.
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