
11. o. történelem 

Kedves Osztály!  

Remélem mindenki pihent a szünetben és végre nagyobb erőbedobással tud 

majd feladataira figyelni…ne feledjétek, már nem sok idő van hátra a tanév 

végéig.  

Nyomatékosan megkérek mindenkit, hogy tartsátok be a határidőket és a 

feladataitokat a lehető legnagyobb odafigyeléssel készítsétek el, hiszen csak 

ezek alapján tudok értékelni. 

Már köre-mailben is jeleztem, hogy többen nem dolgoznak, ez sajnos negatív 

következményekkel fog járni. Utoljára szeretném itt is elmondani, hogy az 

elküldött levelek menüpontban lehetőséged van megnézni, hogy sikeres – e az e-

mail küldésed, tehát azzal érvelni, hogy Te elküldted és én nem kaptam meg, 

nem túl jó megoldás.  

Bármiben elakadtál segítek, ha jelzed.  

Köszönöm 

 

1. óra 

Az óra témája: A revízió és az oktatás 

Tk/224-227. o. olvasni, majd válaszolj a következő kérdésekre!  

Természetesen értékelni fogom és kutass nyugodtan a neten hozzá.  

Word dokumentumban kérem! 

Határidő: április 26.  

1. Ki volt, milyen tisztséget töltött be Klebelsberg Kunó? 

2. Ki követte őt majd ebben a tisztségben? 

3. Mit jelent a kultúrnacionalizmus? 

4. Mit jelent a kultúrfölény kifejezés? 

5. Az 1921-es 30. tc. hány éves kortól írja elő a tankötelezettséget? 

6. Mi volt a Népiskolai Építési Alap feladata? 

7. Írd le az iskolai fokozatokat, korabeli elnevezéssel (ábrát is találsz ehhez a neten  )! 

 



2. óra 

Az óra témája: Társadalmi változások és életmód 

Három lépésben fogsz egyre több ismeretet szerezni, ha így dolgozod fel a leckét. Időt vesz 

igénybe, de maga a lecke rövid. Próbálj szófelhős kiegészítésben gondolkodni, kicsit játszani 

  

 

 

1. Először olvasd el a tankönyvi leckét. 

TK/ 228-232 

Magadnak készíts puskát a társadalmi rétegekről a füzetedbe (ld. ábra 229. o.). Ne sajnáld a 

lapot, lehet egy egész oldal is. Vagy fél oldal, ha az esőerdőkre gondoltál… 

2.  Majd nézd végig ezt a videót! Egészítsd ki a vázlatodat az új információkkal. Ez inkább 

egyetemes történelem, de a kitekintés sosem baj  . 

https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/eletmod-es-

tarsadalom-ket-vilaghaboru 

3. Az utolsó lépés újból egy kis kiegészítés lesz, olvasd el a következőket és egészítsd ki a 

vázlatod. https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-i-vilaghaborutol-

a-ketpolusu-vilag-felbomlasaig/magyarorszag-utkeresese-a-harmincas-evekben/a-magyar-

tarsadalom-a-ket-vilaghaboru-kozotti-idoszakban 

Az alkotásodról egy fotót kérek, ugyanakkor, amikor az első óra házi feladatát küldöd. 

3. óra 

Az óra témája: A világgazdasági válság Magyarországon 

Tk/233-236. o. olvasás, ehhez mást nem kérek.  

https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/eletmod-es-tarsadalom-ket-vilaghaboru
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