Osztályozóvizsga-tematika
5. évfolyam
Történelem és állampolgári ismeretek
1. félév
I.

A történelem kezdetei
 A történelem forrásai
 Őskori elődeink: az emberré válás lépései
 Bölények a falon: az őskori kultúra
 Barlangokból a falvakba: a zsákmányoló és az élelemtermelő ember
 A holdévektől a napévekig: az időszámítás
 Az első városok Mezopotámiában
 A Nílus völgyében: hétköznapok és ünnepek
 Történetek a Bibliából: az ókori Palesztina
 Az ókori India
 Az ókori Kína

II. Hellász földjén
 Hellász helyzete, természeti adottságai
 Miről mesélnek az ókori görög mítoszok: a görög istenek
 Olümposztól Olümpiáig: az olimpiai játékok, a görögöket összetartó erők
 Athén: társadalom, gazdaság, kultúra
 Spárta: társadalom, gazdaság, kultúra
 Nevelés az ókori Hellászban
 A görög-perzsa háborúk hősei: a háborúk okai, legfontosabb csatái, lezárásuk
 Athén virágkora: az athéni demokrácia
 Költők, szobrászok, tudósok
 A világhódító

Év vége
I.

A történelem kezdetei
 A történelem forrásai
 Őskori elődeink: az emberré válás lépései
 Bölények a falon: az őskori kultúra
 Barlangokból a falvakba: a zsákmányoló és az élelemtermelő ember
 A holdévektől a napévekig: az időszámítás
 Az első városok Mezopotámiában
 A Nílus völgyében: hétköznapok és ünnepek
 Történetek a Bibliából: az ókori Palesztina




Az ókori India
Az ókori Kína

II. Hellász földjén
 Hellász helyzete, természeti adottságai
 Miről mesélnek az ókori görög mítoszok: a görög istenek
 Olümposztól Olümpiáig: az olimpiai játékok, a görögöket összetartó erők
 Athén: társadalom, gazdaság, kultúra
 Spárta: társadalom, gazdaság, kultúra
 Nevelés az ókori Hellászban
 A görög-perzsa háborúk hősei: a háborúk okai, legfontosabb csatái, lezárásuk
 Athén virágkora: az athéni demokrácia
 Költők, szobrászok, tudósok
 A világhódító
III. Várostól a birodalomig: az ókori Róma
 Történetek Róma alapításáról és harcairól: a királyság és a köztársaság kora
Rómában
 A pun háborúk: a háborúk okai, legfontosabb csatái, lezárásuk
 A köztársaság válsága
 Julius Caesar
 Császárok a birodalom élén: Augustus uralkodása, Néró, Caligula
 Séta a császárkori Rómában
 Élet a Római Birodalomban: hétköznapok, gazdaság
 Római emlékek hazánk területén: Pannónia provincia
 A kereszténység kialakulása, üldözések, a kereszténység elfogadása
 A Római Birodalom bukása: válságjelenségek, a bukás okai
IV. A középkor ezer éve
 Európa a középkor kezdetén: a germánok, Bizánc
 A frankok királya császár lesz: a Frank Birodalom
 A keresztény egyház a középkorban
 A feudalizmus: hűbéri láncolat
 Új vallás és birodalom születik: az Arab Birodalom és az iszlám
 Földesurak és jobbágyok: az uradalmak, a lovagok világa
 A városi levegő szabaddá tesz: a középkori városok kialakulása, kiváltságai, a
középkori kereskedelem
 Városok az évszázadok sodrában: a középkori kézművesség
 A közékor művészeti stílusai: a román, a gótikus stílus és a reneszánsz
V. Árpád népe
 Hunor, s magyar két dalia: a csodaszarvas monda
 A puszták vándorai: a magyar nép vándorlása
 A mindennapi élet színterei: az ősi magyarság hétköznapjai




A honfoglalás
Amikor a magyarok nyilait rettegte Európa: a kalandozások

 Géza fejedelemsége

