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Tantárgy: Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek
Osztály: 6. B
A vizsga leírása:
A vizsga szóbeli részből áll és egy otthon elkészített gyűjtőmunka bemutatásából. A vizsga
aktuális követelményei a szaktanárral történt konzultáció során pontosításra kerülhetnek.

Szóbeli vizsga:
I. félév
Államformák, politikai rendszerek. A demokratikus állam működésének alapelvei. Magyarország
politikai intézményei. Az emberi alapjogok, állampolgári jogok és kötelességek. A gyermekek
jogai, diákjogok, a diákönkormányzat működése. Magyarország a 20. században.
(Politika, állam, államforma, egyeduralom, monarchia, köztársaság, demokrácia, diktatúra,
politikai párt, emberi jog, állampolgári jog, média, demokrácia, diktatúra, hatalommegosztás,
miniszterelnök, kormány, Országgyűlés, bíróság, választójog, gyermekjog, tömegkommunikáció,
médiahasználat, nyilvánosság, cenzúra.)
A nemzet, a nemzeti összetartozás elemei. A történelmi és mai Magyarország etnikai viszonyai.
Nemzetiségek Magyarországon, a nemzetiségi jogok. A határon túli magyarok helyzete,
csoportjai. Romák a mai magyar társadalomban.
(Társadalom, nemzet, nemzetiség. Történelmi Magyarország, nemzetiségi jog.)
II. félév
Közösségek és a társadalom különböző csoportjai, és azok egymáshoz való viszonya (szegénygazdag, férfi-nő). Fogyatékkal élők és hátrányos helyzetűek a társadalomban, e csoportok
segítése, önkéntesség. Többség és kisebbség együttélése Magyarországon. Előítéletek és a
szegregáció jelensége, problémái. Szolidaritás és esélyegyenlőség
(Társadalom, társadalmi csoport, elitréteg, középréteg, alsó réteg, előítélet, nemzetiség, nemzet,
identitás. Hátrányos helyzet, önkéntesség, egyenjogúság, esélyegyenlőség, diszkrimináció,
bevándorló, kivándorló).
A gazdaság szereplői (munkaadó, munkavállaló, állam) és a legfontosabb gazdasági ágazatok. A
pénz története. A pénz és formái, szerepe a gazdaságban. Pénzintézetek és tevékenységük.
Bankok, hitelek, kamat. Családok pénzkezelési technikái, banki kapcsolatai (bankszámlák,
bankkártyák, banki műveletek). .Családi költségvetés (bevételek, kiadások, takarékosság).
(Gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, termelési egység, erőforrás, gazdasági szereplő,
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gazdasági kapcsolat, kereskedelem, piac, adó, háztartás, állam, bank, vállalkozás, verseny, tőkés
gazdaság, költségvetés, kiadás, bevétel.)

Gyűjtőmunka, egyéni kutatás:
Formai követelmények:
Tabló képekkel és írott szöveges ismertetővel vagy képekkel illusztrált szöveges dolgozat A4-es
lapon, vagy digitális prezentáció. Az írott részek lehetnek kézzel írottak vagy nyomtatottak. A
képek között sajátkezű rajzok, fotók egyéb képzőművészeti alkotások is lehetnek.
Terjedelem:
A szöveges rész minimum másfél, maximum három A4-es oldal legyen, minimum öt képi
illusztrációt tartalmazzon a gyűjtemény, kutatás.
Tartalmi követelmények:
Megadott témáról szóljon. A tanuló saját szavaival, szabatosan tudja ismertetni az általa készített
gyűjtőmunka, kutatás témáját minimum öt percben.
Választható témák:
Interjú rokonommal vagy ismerősömmel egy XX. századi magyar történelmi korszak vagy
esemény átéléséről.
Iskolai diákönkormányzat működésének bemutatása
Interjú magyarországi nemzetiségi vagy kisebbségi létről
Egy képzeletbeli vállalkozás terve

Budapest, 2017. 08. 31.

Történelem munkaközösség
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