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A hatodik fejezet feladatokat és részletes magyarázatot 
tartalmaz. 
A hetedik fejezet a vizsgára való felkészülés kérdéseivel 
foglalkozik.

1. A vizsga tananyaga 
A politika és gazdaságtan vizsga, a vizsgázó szükséges 
szintű tudását és kompetenciáját méri a következő 
területeken: 
– a politika alapfogalmai 
– politikai rendszer (szerkezete és működése)
– Horvátország politikai rendszere 
– emberi jogok és a civil társadalom 
– a gazdaság legfontosabb fogalmai 
– gazdasági rendszerek 
– vállalkozás
– a gazdaság fejlődési irányai.

2. Oktatási eredmények 
Ebben a fejezetben minden területre megtalálhatóak 
az oktatási célok, a konkrét leírása a tudnivalóknak, mit 
kell tudni, megérteni és végrehajtani az eredményes 
vizsgázáshoz. 

2.1. Politika
2.1.1. A politika alapfogalmai
A vizsgázónak tudnia kell:
• megmagyarázni a politika fogalmát
• elmagyarázni a politikai tevékenység fogalmát és 
példákkal alátámasztani (érdemrendi orientáció 
– tevékenység alapja)
• felismerni és értékeléssel meghatározni a politikai 

Bevezető
A központi érettségin a politika és gazdaságtan 
tantárgya választott tantárgy. 
A központi érettségi politika és gazdaságtan 
vizsgakatalógusa a vizsga alapdokumentuma 
a 2009/2010-es tanévben, s egyértelműen 
meghatározza az érettségi vizsga tartalmát, a vizsga 
menetét. 
A katalógus tartalmazza az összes szükséges 
információt és részletes magyarázatot a vizsga 
menetéről és tartalmáról.
A katalógus megegyezik az engedélyezett egyéves 
gimnáziumi informatika Tantervvel és programmal1.
A vizsgakatalógus a következő fejezeteket tartalmazza: 
1. A vizsga tananyagát
2. Oktatási eredményeket
3. A vizsga szerkezetét
4. A vizsga technikai leírását
5. A pontozás leírását
6. Példákat részletes magyarázattal
7. A vizsgára való felkészülést.
Az olvasó ebben és más fejezetekben megtalálhatja a 
választ a kérdésre, miből áll a vizsga. 
Az első fejezet a vizsgához szükséges tartalmakat 
sorolja fel.
A harmadik, negyedik és ötödik fejezetben válaszok 
találhatók a vizsga folyamatának módszereiről, 
szerkezetéről és formájáról, a feladatok típusairól, 
a lebonyolítás módszereiről és az egyes feladatok, 
egységek pontozásáról.   

1 Az Oktatási és Sport Minisztérium Közlönye, 1-es szám, Školske 
novine, Zagreb, 1994 
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beszéd típusait 
• megmagyarázni a hatóság és a hatalom fogalmát 
(karizmatikus, racionális, tradicionális)
• felismerni a hatalom különböző típusait 
• felsorolni a politikai eszközöket (katonai, 
kommunikációs…)
• megmagyarázni a politikai célok és eszközök 
kapcsolatát 

2.1.2. Politikai rendszer 
A vizsgázónak tudnia kell:
• megmagyarázni a politikai szerepköröket és 
példákkal alátámasztani (állampolgár – egyén, politikai 
párt, politikai intézmény, állam, nemzetközi közösség, 
kormány és kormányon kívüli szervezetek…)
• felismerni a politikai alanyok tevékenységeit (célok és 
eszközök) 
• megmagyarázni a politikai rendszer fogalmát 
• felsorolni és leírni a politikai rendszerek típusait 
• tisztázni a politikai párt fogalmát 
• tisztázni a koalíció és unió közötti különbséget, 
valamint példát említeni 
• felsorolni a különböző politikai párt ideológiai 
jellemzőit 
• felismerni a politikai pártok tevékenységének 
pozícióit 
• tömören leírni Horvátország többpártrendszerének 
kialakulását 
• bemutatni a politikai pártok tevékenységét a Horvát 
Alkotmányon keresztül 
• megmagyarázni a választás és referendum 
(népszavazás) fogalmát 
• felsorolni és körülírni a választási jogokat 

• megmagyaráznia választási testület fogalmát 
• körülírni az agitáció, lobbizás és választási promóció 
fogalmát 
• leírni a választási rendszereket 
• leírni Horvátország választási rendszerét.

2.1.3. Horvátország politikai rendszere 
A vizsgázónak tudnia kell:
• elemezni az állam fogalmát (alkotó/alapító elemei)
• elemezni az alkotmány rendeleteinek fontosságát 
Horvátország államberendezésének kérdésében
• tisztázni az állami szuverenitás fogalmát 
(Horvátország Alkotmánya – 2. cikkely)
• tömören bemutatni az Alkotmány meghozatalát és 
változtatását
• megmagyarázni Horvátország államhatalmi 
szerkezetét (hármas hatalommegosztás)
• megkülönböztetni a különböző állami szerkezeteket 
(a hatalommegosztás/egység elve szerint; unitárius, 
föderációs, konföderációs)
• tisztázni az egyesülés/csatlakozás feltételeit, 
Horvátország kiválását és elszakadását más 
országoktól 
• megmagyarázni a parlamentarizmus fogalmát
• tömören bemutatni a Horvát Sabor – parlament 
szerepét, mint törvényhozó testületet 
• felsorolni azokat a feladatokat, amelyek 
meghatározzák a Horvát Sabor hatáskörét (folyamatok 
és eljárások, hatáskör, képviselők klubja, lobbizás)
• tisztázni a képviselői immunitás fogalmát 
• elmagyarázni a politikai döntések, törvények 
és egyéb határozatok meghozásának folyamatát 
rendhagyó és rendkívüli esetben 
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• megmagyarázni a népügyész szerepét
• megmagyarázni az elnök feladatát a Horvátországi 
államszerkezetben 
• megmagyarázni az elnök választásának módját és az 
elnök felelősségét 
• tisztázni az elnök immunitásának fogalmát 
• megmagyarázni a Horvát Kormány szerkezetét 
• megmagyarázni a Kormány szerepét a 
hatalommegosztási szerkezetben
• elmagyarázni a Kormány választásának módját és a 
kormánytagok felelősségét 
• tisztázni a kormánytagok immunitásának fogalmát 
• átvilágítani az elnök és a Kormány kapcsolatát 
• a bírói hatalom (jellemzők) feladatainak felsorolása 
(korrektív feladat) 
• felsorolni a bíróságok fokozatát/típusát/hierarchiáját 
(felismerési szinten)
• leírni a bírók beválasztásának módját, akik a bírói 
hatalmat végzik 
• elmagyarázni a bírók immunitását 
• körülírni az Alkotmánybíróság fontosságát a 
Horvátországi bírói hatalomban 
• leírni az önkormányzat és közigazgatás fogalmát 
• tisztázni a polgárok önkormányzatban és 
közigazgatásban való részvételét.

2.1.4. Emberi jogok és civil társadalom 
A vizsgázónak tudnia kell:
• röviden leírni az emberi jogok és szabadság 
fejlődését a történelemben és felsorolni az ezeket 
szabályozó dokumentumokat 
• felsorolni és körülírni a horvátországi polgárok 
Alkotmányos jogait és szabadságát 

• értelmezni a politikai tevékenység és a nyilvánosság 
közötti kapcsolatokat 
• megmagyarázni a következő fogalmakat: tolerancia, 
manipuláció, autócenzúra és cenzúra.

2.2. Gazdaság

2.2.1. A gazdaság legfontosabb fogalmai 
A vizsgázónak tudnia kell:
• meghatározni a gazdaság/ökonómia fogalmát 
• megmagyarázni a vállalkozó fogalmát
• megmagyarázni a makro és mikro ökonómia 
fogalmát 
• megmagyarázni a szűkösség és a választás 
problémáját, ami miatt a gazdaság keletkezik 
• megmagyaráznia a szükséglet elméletét (valós és 
mesterséges) és a motivációs láncot 
• példával bemutatni a szűkös lehetőségeket és a 
határtalan emberi vágy és szükség kapcsolatát 
• megmagyarázni a feláldozott haszon (oportunitetni 
trošak) fogalmát és példával alátámasztani
• megmagyarázni miben rejlik a legfőbb gazdasági 
probléma, mit, hogyan és kinek termelni/gyártani 
• elmagyarázni a gyártási tényezők (proizvodni činitelji) 
fogalmát.

2.2.2. Gazdasági rendszerek
A vizsgázónak tudnia kell:
• megmagyarázni a gazdasági szabadság és felelősség 
fogalmát
• megkülönböztetni a gazdasági rendszerek típusait 
(hagyományos, központi, piaci és vegyes) és 
megmagyarázni a válaszadás módját a gazdasági 
alapkérdésekre, felsorolni egyes gazdasági 
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rendszerben működő országokat 
• fogalmakat megkülönböztetni: piac, kínálat, kereslet, 
konkurencia (piaci verseny), profit, veszteség 
• piaci funkciókat megkülönböztetni 
• megmagyarázni és megkülönböztetni a kínálat és 
kereslet törvényét 
• megmagyarázni az ár meghatározását a tökéletes 
konkurencia esetében és elmagyarázni a piaci 
egyensúlyt 
• röviden körül írni a konkurencia fajtáit (teljes 
– tökéletes, korlátozott) és a piaci serkezeteket 
(monopol – monopson, duopol – duopson, oligopol 
– oligopson) 
• tisztázni a teljes piaci szabadság fogalmát – a laissez 
faire elve
• megmagyarázni a láthatatlan kéz elméletét 
• felsorolni a láthatatlan kéz gyakorlati alkalmazásának 
hiányosságait (a gazdasági világválság 
következményei) 
• megmagyarázni az állani intervencionizmus 
szükségességét a gazdaságban 
• meghatározni a gazdasági kereslet fogalmát – Keynes 
ökonómiája
• meghatározni a gazdasági kínálat fogalmát 
– monetarisztikus elmélet 
• meghatározni a modern állam felelősségét 
(a közjavak támogatása – a közjavakról való 
gondviselés maximális hatékonyság alkalmazásával, 
becsületes konkurencia és egyenjogúság biztosítása 
– a jövedelem szétosztása és mindenki számára a 
megfelelő biztonság biztosítása megfelelő adózási 
rendszer mellett; makrogazdasági növekedés és 
stabilitás ösztönzése)
• felismerni a gazdasági siker mérésének módját 
– makroszint – bruttó nemzeti termék (jövedelem); 

makroszint – jövedelem/lakos 
• az életszínvonal fogalmának megmagyarázása 
• meghatározni a tőke és a pénz fogalmát
• felismerni a tőke megjelenési formáit (anyagi, 
anyagtalan, pénzügyi)
• megmagyarázni a pénzügyi befektetések folyamatát 
és azok megtérülését (példával illusztrálni a pénz 
transzformációs körforgását) 
• megmagyarázni a kölcsön fogalmát 
• megmagyarázni a bank fogalmát és a központi bank 
feladatát a banki 
• megmagyarázni a gazdasági társaság fogalmát, 
röviden jellemezni a személyhez kötött és a tőke 
társaságokat (törvényeink szerint) 
• megmagyarázni a tőzsde fogalmát
• megkülönböztetni a részvényt és a kötvényt 
• tömören leírni a részvényekbe való befektetés 
értelmét.

2.2.3. Vállalkozás
A vizsgázónak tudnia kell:
• megmagyarázni a vállalat és a vállalkozás fogalmát, 
valamint az alkotó részeit (ötlet, ösztönzés, input) 
• megkülönböztetni az invenciót (ötletet) az 
innovációtól 
• megmagyarázni a vállalkozó fogalmát és főbb 
jellemzőit (emberi és szakmai), a vállalkozói aktivitás 
célját és értelmét (haszonszerzés elvárása a befektetés 
eredményeként vállalva az esetleges kockázatot)
• röviden leírni, milyen módon járul hozzá a vállalkozói 
érdek a közhasznú érdekhez és ebből levonni a 
következtetést a vállalkozó támogatása és a gazdasági 
fejlődés között 
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3. A vizsga szerkezete
A vizsga időtartama egységes, szerkezetileg 
feladattípusokra bontva. 
A tesz. feladatot tartalmaz.
A vizsga 32 feladatból áll.

1.Táblázat: Fejezetek aránya

TANTERÜLET Megközelítő 
pontarány

Feladatok 
száma

A politika alapfogalma 10% 6
Politikai rendszer 
(szerkezete és 
működése)

20% 12 

Horvátország politikai 
rendszere 25% 15 

Emberi jogok és a civil 
társadalom 5% 3 

A gazdaság 
legfontosabb fogalmai 7% 4 

Gazdasági rendszerek 20% 12 

Vállalkozás 8% 5 
A gazdaság fejlődési 
irányai 5% 3 

Összesen 100% 60 

Az első vizsgaegység zárt típusú feladatokból áll. 8
Az első vizsgaegység szerkezete a 2. számú 
táblázatban látható. 

• leírni a befektetés szerepét a vállalkozásba 
– a gazdasági szervezetet és a gazdasági ciklust (a 
szükséglet felismerése; gyártás; szétosztás; csere; 
fogyasztás) 
• körülírni a menedzser fogalmát és meghatározni 
szerepét a vállalatban (menedzseri tehetség: technikai, 
szociális, stratégiai; menedzseri szintek: alacsony, 
közép, magas) 
• megkülönböztetni a vállalkozót a menedzsertől 
• interpretálni a project-termelési ciklus irányításának 
szükségességét (valamint megmagyarázni a mérleget 
és tervezést) 
• röviden megmagyarázni a marketing orientáció 
fontosságát és szükségét az üzleti tevékenységben 
• megmagyarázni a marketing fogalmát 
• megmagyarázni a marketing mix fogalmát (4P 
– termék, ár, értékesítés, promóció) 

2.2.4. A gazdasági fejlődés iránya 
A vizsgázónak tudnia kell:
• leírni Horvátország társadalmi és politikai fejlődését 
a 19. századtól napjainkig kiemelve a gazdasági 
körülményeket (kapitalizmus – domináns egyéni 
magántulajdon; szocializmus – domináns társadalmi 
tulajdon; tranzíciós időszak a kapitalizmus felé 
– domináns magántulajdon) 
• következtetni Horvátország gazdasági fejlődésére 
európai és világ szinten 
• megmagyarázni a világgazdaság fejlődési trendek 
jellegét (globalizáció, információ, kombináció, 
rekombináció – innováció) 
• értelmezni az Európai Unió fejlődését.
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2. Táblázat: Az első vizsgaegység szerkezete 
feladattípusok szerint
Alternatív választásos kérdések 10

Feleletválasztásos kérdések 15

A második vizsgaegység zárt típusú feladatokból áll. 
A második vizsgaegység szerkezete a 3. számú 
táblázatban látható. 

3. Táblázat: A második vizsgaegység szerkezete 
feladattípusok szerint
Szövegpótlós kérdések 15 

Rövidválaszú kérdések 20 

4. A vizsga technikai leírása 

4.1. A vizsga időtartama
A politika és gazdaságtan vizsga írásbeli, ami összesen 
90 percet tart megszakítás nélkül. 
A pontos órarend a Központi érettségi útmutatójában 
jelenik meg és a Vizsgaközpont hálózati oldalán (www.
ncvvo.hr).

4.2. A vizsga menete és a válaszadás módja 
A vizsgázók borítékban kapják meg a vizsgaanyagot, 
melyben a vizsgafüzet, vázlatlap és válaszadó lap 
található. 
A vizsgázóknak figyelmesen kell elolvasni az 
utasításokat és azokat követni a vizsga alatt. 
Minden feladattípushoz tartozik egy megoldási 
útmutató. Az utasítások figyelmes elolvasása 
fontos mivel azok tartalmazzák s helyes válaszok 
bejelölésének módját. 
A zárt típusú feladatokat (alternatív választásos és 
feleletválasztásos kérdések) a vizsgázók a felkínált 
válaszok közül a helyes válasz megjelölésével 
végzik a választ jelölő betű X-el való ellátásával. Ha 
a vizsgázó több válasz is bejelöl, mint amennyit a 
feladatban említenek a válasza 0 (nulla) pontot ér, attól 
függetlenül, hogy a pontos válasz is megjelölte.  
A nyitott típusú feladatokat (rövid feleletes kérdések, 
szövegpótlós kérdések) a vizsgázók a pontos válasz 
beírásával végzik az utasításban meghatározott 
helyen.  

4.3. Felszerelés
A politika és gazdaságtan vizsga közben kék vagy 
fekete golyóstoll használható. 
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6. Példák részletes magyarázattal 
Ez a fejezet példákat tartalmaz. Minden példához 
részletes leírás és a kérdés típusának magyarázata 
tartozik, az oktatási célok, amit a feladat ellenőriz, 
valamint a pontos válasz és a pontozás módja. 

6.1. Alternatív választásos kérdések példája 
Az alternatív választásos kérdés utasításból 
(tartalmazza a megoldás módját és a leírás közös 
minden ilyen típusú feladatra, amelyek követik 
egymást) és állításból, amelyről a vizsgázónak el kell 
dönteni, igaz-e vagy hamis. 
A következő feladatban minden állításra meg kell 
határozni igaz-e (T) vagy hamis (N). A választ X 
jellel kell jelölni és átírni a válaszadó lapra. 
A gazdasági társaság jogi személyiséggel rendelkező 
egység, aki vagyonával felel kötelezettségeiért. 
 T    N
A PONTOS VÁLASZ: T                         
OKTATÁSI CÉL: megmagyarázni a gazdasági 
társaság fogalmát, röviden körülírni a személyhez 
kötött és tőkéhez kötött társaságot (törvényeink 
szerint) 
PONTOZÁS: 
1 pont – pontos válasz 
0 pont – pontatlan válasz vagy hiányzó válasz

6.2. Feleletválasztásos kérdések példája 
A feleletválasztásos kérdés utasításból (tartalmazza 
a megoldás módját és a leírás közös minden ilyen 
típusú feladatra, amelyek követik egymást ), alapból (a 
feladat megadása) és három lehetséges válaszból áll, 
amelyből egy pontos. 

5. A pontozás leírása 
A vizsga össpontszáma 60.
A feladattípusokra vonatkozó pontozás leírása a 4. 
számú táblázatban található. 
4.Táblázat: Feladattípusokra vonatkozó pontozás 
leírása 

Alternatív választásos 
kérdések

1 pont – pontos válasz 
0 pont – pontatlan válasz vagy 
hiányzó válasz 

Feleletválasztásos 
kérdések

1 pont – pontos válasz 
0 pont – pontatlan válasz vagy 
hiányzó válasz

Szövegpótlós kérdések 
1 pont – pontos válasz 
0 pont – pontatlan válasz vagy 
hiányzó válasz

Rövidválaszú kérdések 
1 pont – pontos válasz 
0 pont – pontatlan válasz vagy 
hiányzó válasz

Az 5. és 6. táblázatban a különböző feladattípusokban 
elérhető maximális pontszám található. 

5. Táblázat: Az első vizsgaegység szerkezete 
feladattípusok szerint
Alternatív választásos kérdések 10

Feleletválasztásos kérdések 15

6. Táblázat: A második vizsgaegység szerkezete 
feladattípusok szerint
Szövegpótlós kérdések 15 

Rövidválaszú kérdések 20 
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OKTATÁSI CÉL: felismerni a különböző hatalom 
típusokat 
PONTOZÁS: 
1 pont – pontos válasz 
0 pont – pontatlan válasz vagy hiányzó válasz

6.4. Rövidválaszú kérdések példája 
A rövidválaszú feladatok utasításból (tartalmazza 
a megoldás módját és a leírás közös minden ilyen 
típusú feladatra, amelyek követik egymást) és alapból 
(leggyakrabban kérdésből) áll, amelyben meg van, 
adva mit kell a vizsgázónak válaszolnia.
A következő feladatban rövid válasszal kell 
válaszolni (egy szóval vagy egyszerű mondattal). A 
válasz a vizsgafüzetbe kell írni a megfelelő helyre. 
Nem szabad a pontozás helyére írni. 
Melyik volt az a két nemzetközi politikai esemény, 
amelyek megelőzték a többpártrendszer bevezetését 
Horvátországban 1990-ben.  
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________
PONTOŐ VÁLASZ: a Szovjetunió szétesése és a 
berlini fal lebontása
OKTATÁSI CÉLOK: röviden leírni a többpártrendszer 
fejlődését Horvátországban  
PONTOZÁS: 
1 pont – pontos válasz 
0 pont – pontatlan válasz vagy hiányzó válasz

A következő feladatban a három felkínált válaszból 
ki kell választani egyet. A választ X jellel kell jelölni 
és átírni a válaszadó lapra. 
Egy televíziós műsorban egy személy arról beszél, 
milyennek kell, hogy legyen a társadalom alapelve.  
A beszélgető társa elmondja saját véleményét és 
elmagyarázza azt is, hogy mivel nem ért egyet. Az 
első személy hallván a második kritikáját azonnal azt a 
rendszer ellenségének nyilvánítja. 
Az említett esetben milyen politikai beszédről van szó? 
A. expresszív politikai beszédről
B. totalitáris politikai beszédről
C. exkluzív politikai beszédről
A PONTOS VÁLASZ: B
OKTATÁSI CÉL: felismerni és értékelni a különböző 
típusú politikai beszédet 
PONTOZÁS: 
1 pont – pontos válasz 
0 pont – pontatlan válasz vagy hiányzó válasz

6.3. Szövegpótlós kérdés példája
A szövegpótlós kérdésnél be kell fejezni a mondatot 
úgy, hogy a vizsgázó a megfelelő helyre beírja 
a hiányzó fogalmat. Az utasítás utal a megoldás 
módjára. 
A következő feladatban pótolni kell a hiányzó 
fogalmat. A válasz a vizsgafüzetbe kell írni a 
megfelelő helyre. 
Nem szabad a pontozás helyére írni. 
A törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom hordozója 
az abszolút monarchiában a  ____________.
PONTOS VÁLASZ: monarch



�� – összekötni más hasonló tantárgyak tartalmaival 
(történelem, filozófia, szociológia, pszichológia, etika, 
hittan stb.)
– a médiumokon keresztül figyelemmel kísérni 
a társadalomban történő politikai és gazdasági 
eseményeket és felismerni hatásuk szélességét és 
mélységét 
– az észlelt politikai és gazdasági tények alapján 
kritikus véleményt kialakítani a jelenről és kreatív 
megoldásokat találni a valóság javítására 
– a politikai és gazdasági életbe való könnyebb aktív 
bekapcsolódás érdekében el kell sajátítani a politika és 
gazdaságtan tantárgy alapfogalmait 
– felismerni a tényt, hogy az átfogó és globális 
kapcsolatok világában az egyén hatása a környezetére 
nem ismer határokat (személyes felelősség és az 
egyéni döntések fontossága).
Az oktatási célok listája használható a vizsgázó saját 
tudásfelméréséhez. 
Ezen kívül, a sikeres vizsgázás előfeltétele a vizsgázás 
módjának alapos ismerete. 
A vizsgázóknak ezért tanácsoljuk: 
• tanulmányozzák a tananyag listáját és a 
példafeladatokat
• a mintateszt megoldását.
Kötelező irodalom:
1. Horvát Köztársaság Alkotmánya 
2. Đuro Benić: Politika i gospodarstvo, udžbenik za 
gimnazije, Školska knjiga, Zagreb
3. Nenad Fanuko: Politika i gospodarstvo, udžbenik za 
četvrti razred gimnazije, Profil, Zagreb
Irodalomjegyzék: 1. Horvát Köztársaság Választási 
Törvénye, www.vlada.hr, www.sabor.hr
2. Eckard Jesse: Tipologija suvremenih političkih sustava, 
Pan Liber, Osijek – Zagreb – Split, 1999.
www.izbori.hr

7. A vizsgára való felkészülés 
7.1. Tanácsok tanároknak 
Felismerve a tényt, hogy a gimnáziumokban a politika 
és gazdaságtan tantárgyat csak 32 tanórában oktatják, 
a tanároknak tanácsoljuk, használjanak minden 
lehetséges oktatási forrást és különböző oktatási 
módszereket:
– az oktatás interdiszciplináris tervezése és a tananyag 
összekötése más hasonló tantárgyakkal 
– a tanulók integrálása a közösség életébe úgy, hogy 
felismerjék saját hatásukat társadalmi környezetükre 
– lehetővé tenni a tanulók számára (ha ez lehetséges), 
hogy releváns helyeket látogassanak meg, például 
politikai és gazdasági intézményeket, valamint 
eszmecserét folytathassanak azokban az ottani 
képviselőkkel 
– a valóság iránti kritikus magatartás fejlesztése 
argumentált kritika alkalmazásával és a politikai és 
gazdasági valóság felismerésével
– támogatni a tanuló önálló vizsgálódását és a saját 
vélemény kinyilvánítását különböző projekteken és 
írásos munkákon keresztül, melyekben leírja a valós 
eseményeket és közösen az osztállyal megbeszélik 
azokat 
– fejleszteni az önálló tanulás lehetőségét és óhaját, 
különösen a tények megjegyzésével kapcsolatosan, 
amelyek elkerülhetetlenek a politikai és gazdasági 
jelen releváns mérlegeléséhez. 

7.2. Tanácsok tanulóknak
A politika és gazdaságtan tantárgya jobb betekintést 
kell, hogy nyújtson a politikai és gazdasági szféra 
egymásra való hatásaira egy közösségben. Az említett 
cél eléréséhez a politika és gazdaságtan tantárgyat 
szélesebb értelemben kell tanulni, minthogy csak az 
alapfogalmakat sajátítsa el a tanuló.  
Ez a következőt jelenti:
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