TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ / 11.ÉVFOLYAM
Az ókori Kelet
A folyam menti civilizációk általános
jellemzése(Egyiptom,Mezopotámia,Kína,
India)
Tudomány és kultúra az ókori Keleten
Vallások az ókori Keleten
A zsidó nép és vallás története

Az ókori Hellasz
A görög történelem kezdetei,A polisz
kialakulása és jellemzése
A görögséget összekötő kapocs: a
hitvilág és a sport

A természeti viszonyok hatásának
vizsgálta térkép segítségével
Mítoszokból, mondákból a történelmi
tények kiemelése

Spárta

Forráselemzés: Lükurgosz alkotmánya

Görög-perzsa háborúk

Az athéni demokrácia kialakulása
Egyén és közösség viszonya a görög
demokráciákban

Vaktérkép készítése a legfontosabb
városállamok és csatahelyek
bejelölésével
Folyamatábra készítése az athéni
demokrácia kialakulásáról
Forráselemzés: Drakón, Szolón
törvényei
Szembenálló felek érdekeinek és
elveinek ütköztetése vitában
(Ariszteidész-Themisztoklész)

Az athéni demokrácia eltérő megítélése
(Plutarkhosz, Thuküdidész, PszeudoXenophón műveinek összevetése)
A poliszrendszer válsága
Nagy Sándor birodalma és a
hellenizmus

Forráselemzés: a szerzők eltérő
álláspontjának feltárása
(differenciált csoportmunka)
Nagy Sándor személyiségének
rekonstruálása források alapján

A görög filozófia
Az ókori Róma története
A római történelem kezdetei
A köztársaság korának
államszervezete és magisztrátusai

A természeti viszonyok hatásának
vizsgálta térkép segítségével
Mítoszokból, mondákból a történelmi
tények kiemelése

Itália meghódítása
A plebejusok polgárjogi küzdelme

Időrendi táblázat készítése (Hódító
háborúk és a polgárjogi küzdelem
állomásai)

A pun háborúk

Vaktérkép készítése

A köztársaság válsága
Út az egyeduralom felé

Caesar diktatúrája

Plutarkhosz egyik római életrajzából
rövid vázlat készítése
J. Caesar személyiségének
rekonstruálása források alapján
Szembenálló felek érdekeinek és
elveinek ütköztetése vitában
(Brutus - Caesar)

A császárság első századai, a
principátus rendszere
A válság százada
Népvándorlás, a birodalom bukása

A principátus és a dominatus
összehasonlítása

A Seuso-kincsek nyomában

A Kárpát-medence a római korban
A középkor története
A frank állam története

A feudális társadalom kialakulása
A kereszténység kialakulása és korai
története I.- X. század I.
A kereszténység kialakulása és korai
története I.- X. század II.

Nyugati és keleti kereszténység

Az egyház politikai szerepe a nyugati
kereszténységben
Az iszlám és az arab hódítás
Gazdasági és társadalmi változások
(föld és falu, lovagi kultúra, városok és
kereskedelem) 1.
Gazdasági és társadalmi változások
(föld és falu, lovagi kultúra, városok és
kereskedelem) 2.
Az invesztitúra háborúk
A keresztény egyház megújulása
Keresztesek a Szentföldön és
Európában (Európa expanziója)
A rendiség kialakulása a XI-XIII.
században
Közép-, Kelet-Európa és a Balkán a
XI-XIV. században
Az Oszmán birodalom tört.

Természeti viszonyok hatásának
vizsgálta térkép segítségével
(pl. városok alapítása)
lovagrendek

a huszitizmus

Kultúra és művelődés a középkori
Európában

Egyetemi oktatás és a skolasztika

Kultúra és művelődés a középkori
Európában

Műalkotások stílusjegyeinek
felismerése (román, gótika,
humanizmus és reneszánsz)

ELSŐ FÉLÉV VÉGE
Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789)
A nagy földrajzi felfedezések
A nagy földrajzi felfedezések
gazdasági következményei

A 16-17. századi gyarmatosítás és a
világgazdaság kialakulása

A reformáció I.
A reformáció II.
A katolikus megújulás

A barokk

Abszolutizmusok
Az angol polgári forradalom és az
alkotmányos monarchia
Nagyhatalmi konfliktusok és vallási
ellentétek a kora újkori Európában
(francia <-> Habsburg, harmincéves
háború
A felvilágosodás eszmerendszere és
főbb képviselői

Jognyilatkozat
Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18.
században (harmincéves háború,
spanyol örökösödési háború, osztrák
örökösödési háború, hétéves háború).

Az Egyesült Államok létrejötte és
alkotmánya
A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)

A francia polgári forradalom politikai
irányzatai
Az Emberi és polgári jogok
nyilatkozatának alapkérdései.
A napóleoni háborúk fordulópontjai.
A nagyhatalmi együttműködés céljai és
rendszere a bécsi kongresszus nyomán.
A korszak főbb eszmeáramlatainak
(liberalizmus, nacionalizmus)
jellemzői.
A korszak főbb eszmeáramlatainak
(konzervativizmus és szocializmus)
jellemzői.
Az egységes Németország létrejötte és
nagyhatalommá válása
Az USA polgárháborúja
Gyarmatok és gyarmattartók a 19.
század közepétől az első világháborúig.
A szövetségi rendszerek kialakulása.
Az ipari forradalmak legjelentősebb
területei (könnyűipar, nehézipar,
közlekedés), néhány találmánya és a
gyáripar kezdetei.
Az ipari forradalmak társadalmi hatásai
(demográfia, életmód, nők helyzete)
Az első világháború (hadviselők,
frontok, a háború jellege).
A középkori magyar állam megteremtése

A magyar nép eredete és
vándorlása . A honfoglalás
A honfoglaló magyarság
életmódja.
Géza fejedelemsége
Szent István és az államalapítás
MÁSODIK FÉLÉV VÉGE

