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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 (EZT jelenleg sem ismerjük…)

➢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

jelenségek 
bemutatása

szigetszerű Kronologikus, 
hagyományos 
megközelítés



A tankönyv felépítése
• Azonos méretű leckék, áttekinthető szerkezet, átlagosan 3 óra / 

lecke

• A fejezetek 3-6 leckét tartalmaznak

• Egy lecke felépítése: 

➢Két bevezető oldal

➢Leckék: 6 oldal egy lecke, 

o a leckék első 4 oldala a törzsanyag két hasábos elrendezésben 

o egy oldal forráselemzés

o egy oldal érdekességek

➢Összefoglalás és adattár (1–2 oldal)

• A KET későbbi megjelenése miatt kerültek be rövidebb leckék



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 III.
• Kerettanterv elemei:

➢A tankönyv végén a fejezetek topográfiai adatai térképen 

megjelenítve, vastaggal szedve a kerettanterviek



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



Tanári kézikönyv
❖Az évi óraszám felosztása

Megvalósítható  mennyiség

Témakör: I. ÓKORI CIVILIZÁCIÓK

3-4. 1. A politeista vallások

A politeizmus az ókori Keleten. Görög és római istenek.
5-6. 2. Az ókori Közel-Kelet civilizációi

Az egyiptomi és mezopotámiai anyagi kultúra. Az írás és tudomány. A pénz megjelenése.

7-8. 3. Az ókori görög civilizáció

A görög anyagi kultúra öröksége. A filozófia és a történetírás. A görög embereszmény. A hellenisztikus

kultúra elterjedése.
9-10. 4. A római civilizáció

Római városépítészet, amfiteátrumok, fürdők, vízvezetékek és utak. A római jog néhány máig élőalapelve.

A birodalom kiterjedése és a provinciák (Pannónia). A latin nyelv és írás elterjedése.

11. ÖSSZEFOGLALÁS, RENDSZEREZÉS



Tanári kézikönyv
❖Tanmenet ajánlás

❖Mélységelvű témákat is javasol



Tanári kézikönyv
❖Fogalomtár a módszertani ajánlásokhoz

❖Alapfogalmak ismertetése  
❖ Pl. páros munka:                                        Pl. tanulópár:

❖A források feldolgozásához ajánlott módszerek rövid ismertetése (35 db) 
 Pl. Kerekasztal”módszer: a szóforgó egy változata. A feladat megértése után a csoportban egy lap megy körbe

az óramutató járásának megfelelően, amelyre a diákoknak sorban megoldásokat kell írniuk. Az információgyűjtés
addig tart, amíg a csoporttagok ki nem fogynak az ötletekből. A továbbításhoz szabályokat is köthetünk, pl. adott
időt a válaszadáshoz. A produktum lehet írás, halmazba helyezés, dominókirakás stb.



Tanári kézikönyv
❖Tanári segédletek a módszertani ajánlásokhoz (pl. kilépőkártya, 

ablakmódszer, társasjáték, gondolattérkép…)

➢Tanulói feladat: Készítsétek el a kereszténység történetpiramisát! Írjátok az üresen 

hagyott helyekre, a zárójelben lévő szempont alapján a kereszténységre jellemzőket! 
1. – (a vallás) 

2. - -(2 évszám) 

3.  - -  -(3 szó helyszínre) 

4. - - - -(4 személy neve) 

5. -----(5 szó a jellemzőire) 

6. - -----(6 szó/kifejezés a szertartásokról) 

7.  -------(7 szó/kifejezésaz ünnepekről) 

8.  -  -  -  -  ---  -  (8 szó/kifejezés egy eseményről) 

9.  - -- --- --- (9 szóban a magyarországi történetéről) 

 



Tanári kézikönyv
❖Tanév eleji és végi kompetenciamérés feladatsorai megoldásokkal

a) Rendeld a tréfás rajzokat a megfelelő korszakokhoz! Egyet segítségképpen beírtunk!

Történelmi korszakok: újkor, modern kor, középkor, őskor, ókor





Tanári kézikönyv
❖Témazáró feladatsorok és javítási-értékelési útmutatói
❖A és B csoport

❖Szerkeszthető, forrásközpontú feladatok

❖Érettségihez hasonló szerkezetű esszék

❖Érettségi típusú feladatok és esszék gyűjteménye
❖Minden leckéhez egy feladat

❖Minden fejezethez egy esszé



Tanári kézikönyv
❖Minden tankönyvi és digitális felületen lévő 

feladathoz készült megoldás
A bizánci császár és Hunyadi egyezségét csak bizánci források tanúsítják, ezért hitelessége nem 

egyértelműen bizonyítható.  Mi volt az egyezség lényege?   

Hunyadi kap egy bizánci várost, ha segít a török ellen Bizáncnak.   

Ha létezett az egyezség, miért nem tudta Hunyadi az ígéretét teljesíteni?  

Hunyadinak az egész Balkánt biztosítani kellene egy esetleges katonai segítségnyújtáshoz, 

amihez nem volt meg az ereje. Erejét a belpolitikai harcok is lefoglalták. 



Digitális felület
Interaktív tankönyv 
Digitális kiegészítő anyagok
Digitális feladatok
Tanári kézikönyv
Témazárók és a kompetenciamérések feladatlapjai
Érettségi feladatgyűjtemény



Nézzük a részleteket!



A 10. évfolyamos tankönyv
■ Ugyanolyan jó, mint a 9-es ☺, mégis más

■ Eltérés a Kerettantervtől
 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 Kerettantervtől való eltérés 

céljai: 
■ Kronológia széttörésének 

elkerülése

■ Pedagógiai ok – 12-es ismétlés

megvalósításának esélye



A reformkor, forradalom

és szabadságharc 
 Változtatás a KET-hez képest:

Állami 

kerettanterv

Katolikus 

tankönyv
A reformkor A reformkor, 

forradalom és a 

szabadságharc
A forradalom és a 

szabadságharc

A reformkor
Állami kerettanterv Katolikus tankönyv

A politikai élet színterei

− A Habsburg Birodalom és 

Magyarország

− A rendi országgyűlés és a 

megyerendszer

− A reformkori Pest-Buda

− A nyilvánosság megteremtése, 

politika és kultúra

A reformkor fő kérdései

− A reformkor

− A magyar nyelvkérdés és a 

nemzetté válás.

− A jobbágykérdés

− A polgári alkotmányosság 

kérdése.

A reformkor fő kérdései

− A magyar nyelv ügye és a 

nemzetté válás

− A jobbágykérdés: örökváltság, 

kárpótlás

− A polgári alkotmányosság 

kérdése

− Széchenyi és Kossuth programja 

és vitája

A politikai élet színterei

− A rendi országgyűlés és a 

megyerendszer

− A nyilvánosság megteremtése, 

politika és kultúra

− A reformkori Pest-Buda

− Széchenyi és Kossuth programja és 

vitája



15. A reformkor fő kérdései
Felhasználható óraszám: 3 óra

A lecke legfontosabb ismeretanyaga

Fogalmak: alsó- és felsőtábla, érdekegyesítés, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, örökváltság,

konzervatív abszolutizmus, háborús konjunktúra, nyelvkérdés, nyelvrendelet, reformországgyűlés, nemzeti

öntudat, magyar nyelvújítás, államnyelv, asszimiláció, robot, majorság, adó, kolerajárvány, zsellérek,

parasztfelkelés, liberális polgári átalakulás, reform, vármegye, Kaszinó, cenzúra, Ellenzéki Párt, Konzervatív

Párt, követutasítás, centralista irányzat, Fiatal Magyarország, Nemzeti Színház.

Személyek: József nádor, Klemens Metternich, Wesselényi Miklós, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Deák

Ferenc, Kossuth Lajos, II. József, Táncsics Mihály, Batthyány Lajos, Kőrösi Csoma Sándor.

Topográfia: Pest-Buda.

Kronológia: 1830–1848: a reformkor, 1830: a Hitel megjelenése, 1844: törvény a magyar államnyelvről, 1792-

1835: I. Ferenc uralkodása, 1791-1860: Széchenyi István élete, 1802-1894: Kossuth Lajos élete, 1825-1827-es

országgyűlés, 1832-1836-os reformországgyűlés, 1839-1840-es reformországgyűlés.

Kiemelt fejlesztési terület(ek): ismeretszerzés és forráshasználat, szaktárgyi kommunikáció, történelmi

gondolkodás, tájékozódás időben és térben.



15. A reformkor fő kérdései

Ór

a

Az óra témája A lecke fejezeteinek címe Felhasználható források Szervezési módok/munkaformák

1. A reformkor fő kérdései 

1.

A reformkor (1830-1848)

A nyelvkérdés és a nemzetté válás

A jobbágykérdés

[LÁTÓKÖR]

[MÚLT, JELEN, JÖVŐ]

Törzsszöveg forrásai közül: 

1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.

[LÁTÓKÖR] (21. forrás)

[MÚLT, JELEN, JÖVŐ] (22.

forrás)

- Egyéni munka

- Párban folyó munka

- Csoportmunka

- Frontális munka

2. A reformkor fő kérdései

2.

A polgári alkotmányosság

kérdése

Törzsszöveg forrásai közül:

9, 10., 11., 12., 13., 14., 15.,

16., 17.

- Egyéni munka

- Párban folyó munka

- Csoportmunka

- Frontális munka

3. Forráselemzés FORRÁSELEMZÉS FORRÁSELEMZÉS 18., 19.,

20.

- Egyéni munka

- Párban folyó munka

- Csoportmunka

- Frontális munka

Módszertani ajánlás a lecke feldolgozásához

A lecke ismeretanyagát és a hosszabb forráselemzést három tanórára felosztva dolgozzuk fel, két feldolgozási lehetőséggel.
A)



15. A reformkor fő kérdései
Módszertani ajánlás a lecke feldolgozásához

A lecke ismeretanyagát és a hosszabb forráselemzést három tanórára felosztva dolgozzuk fel, két feldolgozási lehetőséggel.
B)

Ór

a

Az óra témája A lecke fejezeteinek címe Felhasználható források Szervezési módok/munkaformák

1. A reformkor fő kérdései 

1.

A reformkor

FORRÁSELEMZÉS

Törzsszöveg forrásai közül: 

1.

FORRÁSELEMZÉS 18., 19.,

20.

- Egyéni munka

- Párban folyó munka

- Csoportmunka

- Frontális munka
2. A reformkor fő kérdései

2.

A nyelvkérdés és a nemzetté

válás

A jobbágykérdés

[LÁTÓKÖR]

[MÚLT, JELEN, JÖVŐ]

Törzsszöveg forrásai közül: 

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.

[LÁTÓKÖR] (21. forrás)

[MÚLT, JELEN, JÖVŐ] (22.

forrás)

- Egyéni munka

- Párban folyó munka

- Csoportmunka

- Frontális munka

3. Forráselemzés A polgári alkotmányosság

kérdése

A rendi országgyűlés és

megyerendszer

Törzsszöveg forrásai

közül:9., 10., 11., 12., 13.,

14., 15., 16., 17.

- Egyéni munka

- Párban folyó munka

- Csoportmunka

- Frontális munka



15. A reformkor fő kérdései
■ Bevezető feladatok

➢ pl. Hídember film egy részletének feldolgozása

➢ pl. Magyarázzátok meg miért válhatott Kölcsey Ferenc Huszt című versének utolsó két sora a korszak
mottójává/jelszavává!

 „Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;

 Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”

 A reformkorban célul tűzték ki Magyarország modernizálását/polgári átalakítását. A korszakban elvárták, hogy
mindenki a maga lehetőségei szerint hozzájáruljon a változásokhoz, Magyarország megújulásához.

■ pl. A bevezető oldalpár képének felhasználása

➢ Kooperatív csoportmunka: „gondolkozz – forgószínpad” módszer

➢: 4-6 fős csoportokat alakítunk ki. Először mindenki magában átgondolja a feladatok egy-
egy megoldási lehetőséget. Ezután egy csoporttag ismerteti a válaszait/válaszát, a többiek 

pedig forgószínpadszerűen, sorban elmondják a véleményüket a felvetésről, majd 
választanak egyet, amit a legsikeresebbnek vélnek. 

 N nm



15. A reformkor fő kérdései

Állítás Igaz Hamis
Az országgyűlésnek felelős kormányra van szüksége.
Erdély különállásának meg kell maradnia.
Megfogalmazza a Nyilatkozat a jogegyenlőség elvét.
Érvényesíteni kell a népképviselet elvét.
A törvény előtti egyenlőséggel kell biztosítani a hitel felvételének a

lehetőségét.
Megfogalmazzák a jobbágyfelszabadítás módját.
Eltörölnék a nemesi adómentességet.
Meg kell szüntetni az ősiséget.
Megfogalmazza a kötelező örökváltságot, állami kárpótlással.
A nemesi vármegye irányítása nem fog változni.

Döntsétek el a lecke 13. forrásának feldolgozásával, hogy 

az állítások igazak vagy hamisak 

az Ellenzéki Nyilatkozat céljaira vonatkozóan! 

A helyes választ jelöljétek (+ vagy X) a táblázatban!



15. A reformkor fő kérdései

Állítás Igaz Hamis
Az országgyűlésnek felelős kormányra van szüksége. +
Erdély különállásának meg kell maradnia. +
Megfogalmazza a Nyilatkozat a jogegyenlőség elvét. +
Érvényesíteni kell a népképviselet elvét. +
A törvény előtti egyenlőséggel kell biztosítani a hitel felvételének a

lehetőségét.

+

Megfogalmazzák a jobbágyfelszabadítás módját. +
Eltörölnék a nemesi adómentességet. +
Meg kell szüntetni az ősiséget. +
Megfogalmazza a kötelező örökváltságot, állami kárpótlással. +
A nemesi vármegye irányítása nem fog változni. +

Döntsétek el a lecke 13. forrásának feldolgozásával, hogy az állítások igazak 

vagy hamisak az Ellenzéki Nyilatkozat céljaira vonatkozóan! A helyes választ 

jelöljétek (+ vagy X) a táblázatban!

Megoldás



15. A reformkor fő kérdései
❖ Használhatunk digitális kiegészítő anyagot is, ha szeretnénk valamit mélyíteni

D5 – Új szavak alkotása – Széchenyi kifüggesztette…

 „Széchenyi keveset avatkozott az akadémia választásaiba és belügyeibe, de miután a legnagyobb magyar németül
írta naplóit, tehát valószínűleg németül gondolkozott, antodidact [önművelő] létére azt hitte, szükséges, hogy
minden kifejezésre bármi nyelven, magyarban is létezzék megfelelő szó, mely annak minden árnvéklatát födözze;
ugyan azért az akadémia üléstermében kifüggesztette mind azon szókat, melyekre egyenértékűeket nem talált
nyelvünkben, s fölszólított bennünket, keressük meg e kifejezéseket, melyekre szüksége volt. Maga is nagy
kedvvel adta magát reá a szófaragásra, ő volt az, ki a német megszólítást Sie, francziában Vous, önnel fordította,
midőn az akadémikusok a kegyed-et ajánlták, mit ő ünnepélyesebbnek talált, mint hogy a német és franczia
megtisztelő névmásnak megfelelhessen. Ő hozta be az ildom szót a német Klugheit értelmében, minthogy a
magyar okosság azt nem fejezi ki tökéletesen, de nem vette észre, hogy ildom az illik ige gyökére vezet vissza s
azért inkább a convenience-nak felelne meg, és csakugyan az ildomot csaknem végkép kiszorította a nyelvből az
eszélyesség.” (Pulszky Ferenc: Életem és korom, 1880)

 ??? Miért volt szükség új magyar szavak alkotására? Miként láttak ennek neki? Mely szavakról nem is vesszük észre, hogy
mesterségesen alkották?



15. A reformkor fő kérdései
❖Forráselemzés feldolgozása – 110. oldal

❖Dramatikus feldolgozás, csoportmunka

❖Jó munkát kívánunk!



A 16. lecke mélységelvű feldolgozása
❖A tanév során két, esetleg 3 leckére teszünk javaslatot ún. mélységelvű feldolgozásra

❖A tanári kézikönyv ezen esetekben az átlagos segédanyagok dupláját tartalmazza

❖Javasolt óraszám: 6 óra

❖A) változat: Három tanórában feldolgozzuk az ismeretanyagot, majd a következő két
órán projekt keretében dolgoznak a tanulók. A 6. órán gyakorolják a hosszú esszéírást
egy reformkorhoz kapcsolódó, korábbi érettségi feladat segítségével.

❖Példák projekt címekre

➢A reform országgyűlések eredményei

➢A reformkori Pest-Buda

➢Széchenyi István programja és gyakorlati tevékenysége

➢Kossuth Lajos programja és gyakorlati tevékenysége

➢A Kossuth-Széchenyi vita



A 16. lecke mélységelvű feldolgozása
❖ B) változat 6 órában
A mélységelvű téma feldolgozási 

menete

Feldolgozási lehetőség (szervezési mód, munkaforma), felhasznált 

tankönyvi források (időtartam)

Megjegyzések

IV. A SZÉCHENYI-KOSSUTH VITA

- Széchenyi és Kossuth vitája - A tankönyvi források és feladatok feldolgozása a javasolt módszerekkel.

- Javasolt feldolgozási mód a disputa (118. melléklet).

A lecke forrásai: 13., 14.,

15., a „Széchenyi és

Kossuth vitája” című

táblázat és a

forráselemzés forrásai.

V. NEMZETI EMLÉKEZET

- A reformkor hatása napjainkban

- Egyéni vagy párban folyó munka: A

reformkor hatása napjainkban

- A tanuló(k) készíthetnek ppt, prezit, filmet

stb. Pl.:

- Nemzeti Színház

- A füredi Anna-bál

- A díszmagyar

- A palotás

- Nemzeti szimbólumaink

- Kossuth Lajos a nemzeti

emlékezetünkben

- Széchenyi István a nemzeti

emlékezetünkben

- Miért jelentős számomra a reformkor?

A lecke forrásai: 28.

- A szaktanár előzetesen

(akár 2-3 tanórával

korábban) kiadja a

feladatot/feladatokat,

eldönti, hogy milyen

jellegű segítséget fog

nyújtani.

- Célszerű a tanóra előtti

napokban konzultálni,

illetve megnézni a

tanukó(k) bemutatóját.



Köszönöm a 
figyelmet!

Köszönöm a 
figyelmet!

„”Keskeny az út, 
amely az életre visz.” 
(Mt 7,14)


