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TÖRTÉNELEM TEMATIKUS TERV 
Nagy Tamás 

 
A TEMATIKUS TERV TÉMÁJA: Magyarország részvétele a második világháborúban. Tematikus terv a kerettantervhez igazodó helyi tanterv alapján készült tanmenethez 

a IX. Kerületi Leövey Klára Gimnzáuim 11. (12.) évfolyamos osztályaiban való felhasználásra. 
 
HASZNÁLT TANKÖNYV: OFI kísérleti tankönyvcsalád, 11. évfolyam kötete. 
 
A TEMATIKUS TERV ÓRAIGÉNYE: 11 óra 
 
HELYE A TANANYAGBAN : el zetes tudás: Magyarország a két világháború között – A második világháború története; folytatás: tanév végi ismétlés, rendszerezés  
 

SORREND AZ ÓRA TARTALMA CÉLOK, FELADATOK FEJLESZTÉSI TERÜLETEK ISMERETANYAG 
1. ÓRA Magyar revíziós sikerek A revíziós politika sikereinek 

bemutatása, az 1938–39-es évek területi 
gyarapodásai és a visszanyert területek 
integrálásának kérdései. A revíziós 
politika sikereinek ára, a 
Németországgal fenntartott kapcsolat 
elemz  bemutatása. Teleki Pál 
politikájának elemzése, a “fegyveres 
semlegesség” kérdésköre. Teleki Pál 
politikájának kudarca és a Jugoszlávia 
elleni hadjárat kérdései – elemz  
bemutatás. 

1. Ismeretszerzés, tanulás 
C) ISMERETSZERZÉS ELS DLEGES FORRÁSOKBÓL  
Szöveges történelmi források (levelek, naplók, visszaemlékezések, újságcikkek, hivatalos 
dokumentumok stb.) felhasználása a történelmi események megismeréséhez (pl. a 
magyar–jugoszláv szerz dés politikai hatásainak elemzése). 
D) ISMERETSZERZÉS MÁSODLAGOS FORRÁSOKBÓL  
Történelmi ismertet  vagy magyarázó szöveg lényegének összefoglalása; kérdések 
megválaszolása, események bemutatása a szövegek segítségével (pl. a magyar revíziós politika 
állomásai – 1939–40).  
E) AZ INFORMÁCIÓK RENDSZEREZÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE  
Az el zetes feltevések helyességének ellen rzése és értékelése az új információk alapján (pl. a 
magyar revíziós politika és Nagy-Britannia reakciója).  
2. Kritikai gondolkodás 
A) A FORRÁSOK KRITIKUS KEZELÉSE  
Egymástól eltér  tartalmú történelmi interpretációk összehasonlítása; az eltérések lehetséges 
okainak keresése, megfogalmazása. A források kritikai kezelése (pl. Horthy hadparancsa).  
B) EMBERI MAGATARTÁSOK ÉS DÖNTÉSEK MEGFIGYELÉSE  
Egyes történelmi szerepl k döntéseinek elemzése: célok, rendelkezésre álló információk, 
megfontolások, feltételezések, személyes motívumok (pl. Teleki Pál politikájának kudarca a 
források alapján). 
4. Tájékozódás térben és időben  
A) KRONOLÓGIAI FELADATOK  
A magyar és a világtörténelem néhány fontos korszakának ismerete és elhelyezése az id ben. 
B) TOPOGRÁFIAI FELADATOK  
Történelmi változások azonosítása és bemutatása térképek segítségével (pl. a magyar 
területszerzések követése a táblázat alapján). 
 

F: fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, 
újvidéki "hideg napok" 
N: Teleki Pál 
É: 1940. augusztus 30., 1941 április 
T: Észak-Erdély, Délvidék, Újvidék 
ÉK: ok és következmény, történelmi néz pont 
TK: politika, állam, nemzet, nemzetiség 

2–3. ÓRA Magyarország hadba lépése 
és a Kállay-kormány 
politikája 

A Szovjetunió megtámadásának politikai 
és katonai el zményei, a hadba lépéssel 
kapcsolatos politikai álláspontok elemz  

1. Ismeretszerzés, tanulás  
C) ISMERETSZERZÉS ELS DLEGES FORRÁSOKBÓL  
Szöveges történelmi források (levelek, naplók, visszaemlékezések, újságcikkek, 

F: “hintapolitika”, doni katasztrófa 
N: Bárdossy László, Werth Henrik, Kállay Miklós 
É: 1941. június 26., 1942–44, 1943. január 
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bemutatása. Az 1941-es év katonai és 
diplomáciai er feszítéseinek bemutatása.  
A II. magyar hadsereg frontra 
küldésének és tragédiájának elemz  
bemutatása. A Kállay-kormány kül- és 
katonapolitikájának elemz  bemutatása. 
A fegyverszünet kérdéseinek elemzése. 

hivatalos dokumentumok stb.) felhasználása a történelmi események megismeréséhez 
(pl. Werth Henrik emlékiratának elemzése). 
D) ISMERETSZERZÉS MÁSODLAGOS FORRÁSOKBÓL  
Történelmi ismertet  vagy magyarázó szöveg lényegének összefoglalása; kérdések 
megválaszolása, események bemutatása a szövegek segítségével (pl. a hadba lépés 
okainak és körülményeinek összegyűjtése).  
F) TÖRTÉNELMI PROBLÉMÁK FELISMERÉSE ÉS ELEMZÉSE  
Érvekkel és bizonyítékokkal alátámasztott következtetések megfogalmazása arról, hogy 
mi és miért történt (pl. a II. hadsereg kiküldésének és tevékenységének követése a képi, 
térképes források és a táblázat alapján).  
2. Kritikai gondolkodás  
C) A TÖRTÉNELMI VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE  
Az információk elhelyezése nagyobb összefüggésrendszerben azokra az ismeretekre 
támaszkodva, amelyekkel már az adott eseményre, korszakra, illetve a hasonló 
történelmi szituációkra vonatkozóan rendelkezünk (pl. a fegyverszüneti tárgyalások 
magyar és szövetséges néz pontú értelmezése). 
3. Kommunikáció 
F) BESZÉLGETÉS ÉS VITA  
A magyar történelem egy-két fordulópontjának megvitatása: jelent ség, okok, 
következmények, lehetséges alternatívák lehet ségei stb. (pl. a kiugrás lehet sége). 

T: Kassa, Don-kanyar, Voronyezs 
ÉK: ok és következmény 
TK: állam, politika 

4–5. ÓRA Német megszállás és 
holokauszt Magyarországon 

Magyarország német megszállása 
el zményeinek, okainak és legfontosabb 
mozzanatainak bemutatása. A magyar 
hader  megszállás utáni 
szerepvállalásának elemz  bemutatása. 
A magyar zsidóság sorsa a háború alatt – 
elemz  bemutatás. A holokauszt 
Magyarországon – a zsidóság 
tragédiájának elemz  bemutatása.  
A roma holokauszt bemutatása.  
A magyar politikai elit és a holokauszt 
kapcsolatának elemzése. A zsidóság 
megmentésére tett kísérletek bemutatása. 

1. Ismeretszerzés, tanulás  
B) A FORRÁSOK ÁTTEKINTÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE  
A rendelkezésre álló ismeretforrások bemutatása és értékelése hasznosság, 
megbízhatóság, hitelesség szempontjából.  
A források rangsorolása fontosságuk szerint.  
A legtartalmasabbnak és legmeggy z bbnek tartott bizonyítékok (nyilatkozatok, 
magániratok, statisztikai adatok, képes dokumentumok stb.) kiválasztása egy téma 
bemutatásához (pl. a magyar holokauszt dokumentumainak elemzése). 
E) AZ INFORMÁCIÓK RENDSZEREZÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE  
Az információk elhelyezése nagyobb összefüggésrendszerben azokra az ismeretekre 
támaszkodva, amelyekkel már az adott eseményre, korszakra, illetve a hasonló 
történelmi szituációkra vonatkozóan rendelkezünk (pl. a német megszállás el zményei 
és eseményei).  
A történelmi események, korszakok bemutatása többféle szempontból és különböz  
jellegű források alapján.  
Érvekkel és bizonyítékokkal alátámasztott következtetések megfogalmazása arról, hogy 
mi és miért történt (pl. a megszállás politikai és katonai következményeinek értelmezése 
a táblázat segítségével). 
2. Kritikai gondolkodás 
B) EMBERI MAGATARTÁSOK ÉS DÖNTÉSEK MEGFIGYELÉSE  
Önálló vélemény megfogalmazása eseményekr l, jelenségekr l és személyekr l (pl. a 
magyar társadalom reakciója a megszállásra és a deportálásokra). 
C) A TÖRTÉNELMI VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE  
A változások okainak és következményeinek számbavétele és kiértékelése (pl. a 
zsidóság helyzetének változása a megszállást követ en). 

F: megszállás, gettó, deportálás, vészkorszak 
N: Sztójay Döme, Eichmann, Baky László, Endre 
László 
É: 1944. március 19., 1944. április 16. 
T: Kamenyec-Podolszkij, Auschwitz  
ÉK: ok és következmény, történelmi jelent ség 
TK: politika, állam, szuverenitás, emberi jog, 
vallásüldözés 
 

6–7. ÓRA Harcok Magyarországon és a 
világháború befejeződése 

A kiugrási kísérlet el zményeinek és 
legfontosabb mozzanatainak bemutatása. 
Szálasi “országlásának” elemz  
bemutatása. Magyarország hadszíntérré 
válásának és Budapest ostromának 
bemutatása.  
A II. világháború záró eseményeinek 

1. Ismeretszerzés, tanulás  
A) A FORRÁSOK KRITIKUS KEZELÉSE  
A források áttekintése és értékelése (pl. az el zetes fegyverszüneti egyezmény és Horthy 
beszédének összevetése).  
D) ISMERETSZERZÉS MÁSODLAGOS FORRÁSOKBÓL  
Történelmi ismertet  vagy magyarázó szöveg lényegének összefoglalása; kérdések 
megválaszolása, események bemutatása a szövegek segítségével (pl. a kiugrási kísérlet 

F: kiugrási kísérlet, nyilas diktatúra, pesti gettó 
N: Szálasi Ferenc, Truman 
É: 1944. október 15–16., 1945. február, 1945. április, 
1945. május 9., 1945. augusztus 6., 1945. augusztus 9., 
1945. szeptember 2. 
T: Jalta, Potsdam, Hirosima, Nagaszaki 
ÉK: ok és következmény, történelmi jelent ség 



MTA–SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoport 

 

 3 

bemutatása.  
A szövetségesek a háború utáni világról 
alkotott nézetei – elemz  bemutatás. A 
háború utáni nagyhatalmi er viszonyok 
bemutatása. 

mozzanatainak végigkövetése). 
E) AZ INFORMÁCIÓK RENDSZEREZÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE  
A történelmi események, korszakok bemutatása többféle szempontból és különböz  
jellegű források alapján (pl. Szálasi uralmának összegzése).  
3. Kommunikáció 
F) BESZÉLGETÉS ÉS VITA  
Koherens érvelés, bizonyítás és cáfolás a különböz  bizonyítékokból szerzett 
információk alapján (pl. a magyarországi zsidó és roma holokauszt társadalmi 
megítélésér l). 
4. Tájékozódás térben és időben 
A) KRONOLÓGIAI FELADATOK  
Történelmi szinkronitások érzékelése és értelmezése az események közötti 
összefüggések bemutatásakor.  
B) TOPOGRÁFIAI FELADATOK  
A tanultakkal kapcsolatos helyszínek megmutatása a térképeken (pl. a világháború záró 
szakaszának magyar és európai hadműveletei a térképek segítségével). 

TK: politika, szuverenitás, vallásüldözés, emberi jog 

8–9. ÓRA 
A tantervi tananyag 
kiegészítése szóbeli forrást 
elemző tanórával és annak 
ellenőrzésével 

(Krónika 19/26. rész: A 2. 
magyar hadsereg a donnal 
Visszavonulás, 1943. január)  

 

A 2. magyar hadsereg Don-kanyari 
katasztrófájának emlékezete szóbeli 
források alapján. A “kitartás utolsó 
emberig” és a “visszavonulás” 
lehet sége és alternatívája. A tisztikar 
katonai és morális döntéskényszere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szóbeli forrást elemz  óra 
hatékonyságának ellen rzése küls  
estzözök (feladatlap, kérd ív) 
segítségével 

1. Ismeretszerzés, tanulás  
A) A SZÓBELI FORRÁSOK KRITIKUS KEZELÉSE  
Az egymást támogató, – esetleg – egymással ellentmodó szóbeli források megértése, 
kritikus kezelése.  
B) AZ INFORMÁCIÓK RENDSZEREZÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE  
A források rendszerezése a megszólaló szerepl k (f tiszt, törzstiszt, közlegény), téma 
(visszavonulás, kitartás) és kulcsszavak segítségével  
2. Kommunikáció 
C) BESZÉLGETÉS ÉS VITA  
Koherens érvelés, bizonyítás és cáfolás a különböz  bizonyítékokból szerzett 
információk alapján (nemzeti, katonai, erkölcsi, emberi helytállás, döntéskényszer). 
3. Tájékozódás térben és időben 
A) KRONOLÓGIAI FELADATOK  
Történelmi szinkronitások érzékelése és értelmezése az események közötti 
összefüggések bemutatásakor.  
B) TOPOGRÁFIAI FELADATOK  
A tanultakkal kapcsolatos helyszín megmutatása a térképen 
4. Érzékenység, együttműködés és reflektív gondolkodás fejlesztése 
(Ezen képességek fejlesztésére a páros és csoportmunka, valamint a frontális 
megbeszélés, értékelés nyújt lehet séget.) 
5.  A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és 
állampolgári kompetencia fejlesztése  (az ember az embertelenségben, az emberi 
szenvedés, a személyes h stettek, illetve az önfeláldozás, hazaszeretet értékdimenziói a 
történelmi döntéshelyzetben) 

F: kiugrási kísérlet, nyilas diktatúra, pesti gettó 
N: Szálasi Ferenc, Truman 
É: 1944. október 15–16., 1945. február, 1945. április, 
1945. május 9., 1945. augusztus 6., 1945. augusztus 9., 
1945. szeptember 2. 
T: Jalta, Potsdam, Hirosima, Nagaszaki 
ÉK: ok és következmény, történelmi jelent ség 
TK: politika, szuverenitás, vallásüldözés, emberi jog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F: Don-kanyar, helytállás, visszavonulás 
N: Jány Gusztáv, Szombathelyi Ferenc, Horthy, Hitler 
É: 1943. január 
T: Voronyezs, Don-kanyar, Berlin, Budapest 
ÉK: ok és következmény, történelmi jelent ség, 
morális felel sség 
TK: szuverenitás, katonai szövetség, emberi jog, 
háborús bűn 

10–11. 
ÓRA 

Összefoglalás, ellenőrzés Összefoglaló óra 
Témazáró dolgozat 

  

 


