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TÖRTÉNELEM 9-10. 
Borhegyi Péter 

 
Tankönyvi szerzők: 

Dr. Németh György (az ókor 

fejezetei) 

Borhegyi Péter (középkor, 

illetve 10.-es tankönyv) 

 



Kerettantervi szabályozás 

- az 5-8. évfolyamon a történelmi személyiségeket 

és történeteket állítja középpontba 

- a 9-12. évfolyamon a forrásfeldolgozás, a 

tevékenykedtetés és az elemzőkészség 

fejlesztése áll a fókuszban 

Gyökeres változások a korszakolásban: 

- 9. évfolyam 1490-ig 

- 10. évfolyam 1849-ig 

 

 



Módszertani  szempontok a középiskolában 

- Források elemzése 

- Táblázatok, grafikonok, ábrák adatainak 

feldolgozása 

- Térképelemzés 

- Önálló adatgyűjtés begyakoroltatása 

- Folyamatok, összefüggések megértetése 

 



9-10.-es tananyagról 

- heti 2 órás tantárgy a középiskola első két 

évfolyamán 

- jelentős korszakhatár változás (1849-ig 1711 helyett) 

egyes anyagrészek háttérbe szorítása 

- a korosztálynak sokszor nehezen érthető fontos 

anyagrészek torlódása (pl. athéni demokrácia, a 

köztársasági Róma válsága, rendi monarchiák stb.) 

- az egymástól sokban különböző kultúrák sokrétű 

bemutatása (politika, társadalom, életmód stb.) 

- feszített tanmenet 

- számos érdekesség, szórakoztató „sztori” a tárgyalt 

időszakban 



A tankönyv célja 

 az említett tényezők figyelembevétele 

 az érdekességek megjelenítése 

 nem túl terjengős főszövegek: biztos lexikai alap 

 figyelemfelkeltő források  

 tanulói tevékenységre épülő oktatás 

 készségek és képességek fejlesztése 

 a kerettantervi követelmények kiemelése 

 a történelmi összefüggések feltárása 

 

 

 













Feladatok 

A leckék elején található ráhangoló és ismétlő 

kérdések kapcsolatot teremtenek az új téma és a 

diákok előzetes ismeretei között. 

 



Főszöveg (lényeg kiemelése, érthetőség) 



Térképhasználat 

 

A térképek a tankönyvi 

szöveg valamely 

részletének a 

megértését segítik.  

Nem akarják kiváltani a 

történelmi atlasz 

használatát, de 

begyakoroltatják a 

történeti topográfia 

alapkövetelményeit. 

 



Vizuális rendezők 

Könnyen 

értelmezhető 

magyarázó 

ábrák is 

segítik a 

tartalom 

feldolgozását. 



A térképekhez, a 

képekhez és az 

ábrákhoz mindig 

valamilyen kérdés 

vagy feladat is 

tartozik. 

 



Források használata 

A forrásokhoz a tartalom 

megértését segítő 

kérdések és feladatok 

kapcsolódnak.  

Leckénként 4-5 szöveges 

forrás. 



Források használata 

 

 

 

 

 

 



Ráadás 

Folyamatosan 

bővülő, 

vizuálisan is 

érdekes digitális 

tananyag 

elérése 

- történelmi 

érdekességek 

- kiegészítő 

anyagrészek 



Kitekintő 

Lehetőséget nyújt arra, 

hogy a diákok a 

törzsanyagon kívül 

történelmi 

érdekességekkel, pl. híres 

történelmi személyiségek 

kevésbé ismert 

magánéletéről, történelmi 

pletykákról is tudomást 

szerezzenek. 





Összegzés 

A lecke végén 

található kérdések 

sohasem egy-egy 

részletre, hanem a 

lecke legfontosabb 

összefüggéseire 

kérdeznek rá. 



Ismeret és képesség egyensúlya 

A kerettantervben kiemelt 

fejlesztési követelmények 

eléréséhez szükséges 

tevékenységek folyamatos 

elsajátíttatása és 

gyakorlása: 

• ismeretszerzés 

• tanulás tanulása 

• kritikai gondolkodás 

• kommunikáció 

• tájékozódás térben és 

időben 



A korosztály érdeklődéséhez igazodó tartalom 

Közérthetőség, érdeklődés felkeltése, motiváció – a 

diákok által is megkedvelhető tartalmú tankönyv 

kialakítása 

Az emberek életviszonyainak, életmódjának és 

mentalitástörténetének vizsgálata, a békés, építő 

történelmi korszakok hangsúlyosabb bemutatása 

A történelmi személyek életéről, az események 

háttérmozgatóiról rövid érdekességek, anekdoták 

megismertetése 

Az egyes történeti jelenségek többoldalú 

bemutatása, a differenciált történeti gondolkodás 

kialakítása 

 



Tipográfia 

 

A tankönyv belső tagoltsága a taníthatóság-

tanulhatóság fontos feltétele  

 

A különböző didaktikai funkciójú szövegrészek 

(törzsanyag, kiegészítő anyag, olvasmányok, 

kérdések, feladatok) jól elkülönülnek  

 

A tanulást különféle kiemelések segítik 



Hosszmetszeti témák 

Nagy témakörönként legalább egy-egy olyan 

lecke, amely visszatekintve a korábban tanultakra 

valamely hosszmetszeti témát dolgozza fel: 
 

9. osztály  

Birodalmak (A középkor fejezet után) 

Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák (A középkori 

magyar történelem fejezet után) 

  

10. osztály 

A világvallások alapvető tanításai, vallásalapítók, vallásújítók (A világ és Európa 

a kora újkorban fejezet után) 

Államformák, államszervezet (A polgárosodás kora Magyarországon fejezet 

után) 



Történelem 11. 

szerzők: Borhegyi Péter – Paksa Rudolf  
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