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Bevezetés – A tankönyv születése
 Új szabályozók: NAT és KET 2020                    új tankönyvre van szükség

 Felkérés – MKPK és a KAPI, illetve miniszteri pályázat

 Munkatársak toborzása: 

 akik elfogadják a keresztény értékrendet, mint szervező elvet

szakmai életút, korábbi tankönyvszerzői tapasztalat

ugyanakkor világnézeti sokszínűség, mert a tankönyv olyan, 
mint a társadalom

• Legfőbb probléma: 2018 nyara óta dolgozunk, de a hivatalos 
jogszabályok csak később jelentek meg



Bevezetés – A tankönyv születése
 Célok:

NAT 2020

KET 2020

A könyv tartalmazza az érettségi és vizsgakövetelményeknek megfelelő
tananyagot

Átjárhatóság biztosítása

Keresztény értékrend képviselete, több egyházi tartalom

Módszertani kultúra alakítása

Önálló tanulás segítése

Tanárbarát szemlélet (pl. módszertan, feladatok, témazárók…)

Több, mint tankönyv – digitális felület



A tankönyvcsalád szerkezete
• Tankönyv papíralapon és pdf változatban

• Tanári kézikönyv digitális formában

• Kapcsolódó tartalmak interneten

Digitális (interaktív) tankönyv

Kiegészítő anyagok: mélyítés, lazítás, fejlesztés

Digitális feladatok: kompetenciák fejlesztése, érettségi 
típusú  feladatok, esszék

Érettségi típusú tesztfeladatok: leckénként
1 db és esszéfeladatok fejezetenként 1-2 db

Mindenhez készült megoldás is



A tankönyv szerkezete (9. és 10. kötet)

jelenségek 
bemutatása

szigetszerű Kronologikus, 
hagyományos 
megközelítés



A tankönyv szerkezete (11. kötet)

Kronologikus, 
hagyományos 
megközelítés



A tankönyv szerkezete (12. kötet)

jelenségek 
bemutatása

Kronologikus, 
hagyományos 
megközelítés

jelenségek 
bemutatása



A tankönyv felépítése
• Azonos méretű leckék, áttekinthető szerkezet, 

átlagosan 3 óra / lecke

• A fejezetek 2-6 leckét tartalmaznak

• Egy lecke felépítése: 

Két bevezető oldal

Leckék: 6 oldal egy lecke, 

o leckék első 4 oldala a törzsanyag, két hasábos tördelés

o egy oldal forráselemzés

o egy oldal érdekességek

Összefoglalás és adattár (1–2 oldal)



Kiemelések I.
• Kerettanterv elemei:

Leckék bevezető oldalpárján található idővonalon a 

kerettantervi évszámok vastagon szedve



Kiemelések II.
• Kerettanterv elemei:

A fejezetek végén az adattárban a fogalmak és nevek



Kiemelések II.
• Kerettanterv elemei:

A fejezetek végén az adattárban a fogalmak és nevek



Kiemelések III.

• Kerettanterv elemei:

A tankönyv végén a fejezetek 

topográfiai adatai térképen 

megjelenítve, vastaggal szedve a 

kerettanterviek

Topográfiai összefoglaló
I. A dualizmus kora

Budapest, Osztrák–Magyar Monarchia, Fiume

III. Az átalakulás évei

Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Burgenland, Csehszlovákia,

Jugoszlávia, Ausztria, trianoni Magyarország



A 11. évfolyamos tankönyv
 Állami kerettanterv Katolikus tankönyv 

10. 
évf. 

A kora újkor A kora újkor 

A török hódoltság kora Magyarországon Magyarország a török hódoltság korában 

A felvilágosodás kora A felvilágosodás kora 

Magyarország a 18. században Magyarország a 18. században 

Új eszmék és az iparosodás kora A reformkor, a forradalom és 
szabadságharc 

A reformkor. A forradalom és 
szabadságharc 

A nemzetállamok és az iparosodás kora 

11. 
évf. 

A nemzetállamok születése és a szocialista 
eszmék megjelenése 

Ismétlés 

A dualizmus kora 

A dualizmus kori Magyarország Az első világháború 

A nagy háború Az átalakulás évei 

Az átalakulás évei A két világháború között 

A két világháború között. A Horthy-korszak A második világháború 

A második világháború Az új világrend kialakulása 

A két világrendszer szembenállása A kétpólusú világrend kora 

 

A nemzetállamok 
kialakulása és a 
munkásmozgalmak



A Kerettantervtől való eltérés 

céljai: 
■ Kronológia széttörésének 

elkerülése

■ Pedagógiai ok – 12-es ismétlés

megvalósításának esélye



A 11. és a 12. évfolyamos tankönyv

1945–1975 egyetemes 
(gazdasági, társadalmi és 
életmódbeli változások)



A 11. és 12. évfolyamos könyvek 
újításai

A 11-es kötet: 
 Ismétlő leckével indul
 Egyetemes történelem 1975-ig

12-es kötet: 
 Egyetemes történelem 1975-től 

magyar történelem 1945-től
 Tematikus érettségi ismétlést 

tartalmaz





Tanári kézikönyv
Az évi óraszám felosztása

Fogalomtár a módszertani ajánlásokhoz

Tanév eleji és végi kompetenciamérés feladatsorai megoldásokkal

Tanmenetjavaslat

A tankönyvi témakörökhöz kapcsolódó ajánlások, 

segédletek

Témazáró feladatsorok és javítási-értékelési útmutatói

Ide fog kerülni az érettségi feladatok gyűjteménye is

















Az új ÉVK szerint, tartalmazza a KET-en kívüli, emelt 
szinten is kérdezhető témákat

1. Bevezetés
Érettségi vizsgaleírás
Jótanácsok
Mintaesszé

2. Érettségi témakörök
Középszinten a kerettantervben szereplő, középszintű 
résztémákhoz rendelhető lexika ismerete elvárt. Ezeket 
vastaggal jelöltük a szövegben.

Emelt szinten minden középszinten elvárható lexika, 
továbbá a kerettantervben szereplő, emelt szintű 
résztémákhoz rendelhető, illetve az érettségi 
követelményekben felsorolt elemek ismerete elvárt. 
Ezeket dőlten jelöltük.

Előfordulhat tehát egy középszintű téma 
összefoglalásában is emelt szintű lexika. 







Köszönöm a 
figyelmet!

Köszönöm a 
figyelmet!

„”Keskeny az út, 

amely az életre visz.” 

(Mt 7,14)


