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9-12. évfolyam 

  



1. Magyar nyelv 

9-12. évfolyam 

 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  

 

Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú, 

elemző ismerete és árnyalt használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít, az emberi 

kommunikáció, a gondolkodás, a tanulás, az önismeret kibontakozásának közege, előfeltétele 

és legfőbb eszköze. Az anyanyelvnek kulcsszerepe van a kulturális önazonosság, tudatosság 

és kifejezőképesség, az erkölcsi, az esztétikai, a történeti és a kritikai érzék kialakításában is.  

 Az anyanyelvnek mint rendszernek a biztos tudása, az anyanyelvi készségek birtoklása 

segíti a társadalom közösségeiben való aktív részvételt, valamint meghatározó szerepe van a 

társadalom értékeinek létrehozásában, megvitatásában, közössé tételében és alakító 

áthagyományozásában. Az anyanyelvi alapok megfelelő ismerete feltétele bármely idegen 

nyelv elsajátításának.  

 Az anyanyelvi képzés befolyásolja és segíti a többi műveltségterület elsajátítását, ezért 

az anyanyelvi kompetencia fejlesztése valamennyi műveltségi terület feladata. Az irodalom 

mint nyelvi művészet a kultúra egyik fő hordozója és alakítója: a szövegértési és 

szövegalkotási képességek fejlesztésének, az esztétikai és érzelmi nevelésnek, a viselkedési 

szabályrendszer átadásának egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköze. Ezért alapvető 

szerepe van a nyelvi, a kulturális és a szociális kompetenciák alakításában, fejlesztésében, 

meghatározó a tanulás teljes folyamatában.  

 Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelvnek mint változó rendszernek a 

megismerése és a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók 

életkoruknak megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, 

képessé váljanak azok funkcionális elemzésére és gyakorlati alkalmazására. Így segítve és 

megalapozva a tanulók önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros 

összefüggésben levő differenciált gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és 

igényét.  

 Az egyén folyamatosan fejlődő szövegértési és szövegalkotási tudása teszi lehetővé 

azt, hogy önállóan és másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális 

kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, 

a különböző szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. Mindezek birtokában 

alkalmassá válik a másodlagos, átvitt kifejezésmódból adódó jelentések felismerésére, 

reflexiójára és arra, hogy saját szövegek alkotása során maga is éljen velük.  

A szövegek önálló megalkotásában képes megfelelni a beszédhelyzetet és 

hallgatóságot figyelembe vevő, az alkotói szándékból, az olvasók igényeiből és a különféle 

szövegműfajok normáiból fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak.  

Az anyanyelvi és irodalmi nevelés elválaszthatatlan egységet alkot. Az irodalmi 

művekkel folytatott aktív párbeszéd révén jön létre a kapcsolat a múlt, a jelen és a jövő 

között. A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a 

kultúra folytonosságát és folyamatos megújulását.  

Segítenek az emberi és társadalmi problémák megértésében, átélésében, a saját és más 

kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti különbség megfogalmazásában és 

tiszteletében. Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, az élmények feldolgozásának 

és megőrzésének képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákokban megteremtődjék a 

hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye. 



 

A magyar nyelv tantárgy számos ponton kapcsolódik az élő idegen nyelv/ek és az informatika 

műveltségi területek tartalmához és céljaihoz. Fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése, 

az IKT-eszközök tudatos és kreatív alkalmazása. A digitális világ bővülésével a diákoknak 

meg kell tanulniuk kiválasztani a fontos és értékes információkat, s azt is, hogy ezen 

ismereteket etikusan és kritikusan használják. 

 

Oktatási munkaformák, tanítási-tanulási módszerek: 

 

- tanári előadás 

- tanári magyarázat 

- tanulói kiselőadás 

- szemléltetés 

- kooperatív tanulás 

- projektmódszer 

- rendszerezés 

- csoportban és párokban munkáltatás 

- egyéni munka 

- differenciált munkáltatás 

- megbeszélés 

- vita 

- korábbi anyag számonkérése 

- házi feladat ellenőrzése 

- írásbeli és szóbeli felelet 

- feladatlap kitöltése 

- értekezés, fogalmazás, esszé írása 

- játék 

 

 

Eszközök: 

 

demonstrációs eszközök, könyv, munkafüzet, feladatlap, feladatgyűjtemény, 

kézikönyv, ábra, fotó, rajz, hangfelvétel, film, számítógépes program, honlaptartalom, 

digitális tananyag, CD lejátszó, projektor, számítógép, okostábla, halmazábra, 

aláhúzás, színezés, kiemelés más módon 

 

 

Értékelés: 

 

100% - 85%   jeles (5) 

 84% - 70%   jó (4) 

 69% - 56%   közepes (3) 

 55% - 40%   elégséges (2) 

 39% - 0%   elégtelen (1) 

 

 

A magyar nyelv tanításához kapcsolódó fejlesztési feladatok 

 

a) Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

b) Olvasás, az írott szöveg megértése  



c) Írás, szövegalkotás  

d) A tanulási képesség fejlesztése  

e) Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek  

 

 

9-12. évfolyam 
 

a, Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

• A szünet, a hangsúly-, a beszédtempó-, a hangmagasságváltás és a hanglejtés 

modulációjának használatában rejlő kommunikációs lehetőségek megfigyelése és 

alkalmazása.  

• A kommunikációs folyamat összetevőinek azonosítása, értelmezése.  

• A testbeszéd, a térközszabályozás és az arcjáték szerepének ismerete, tudatos 

alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a hétköznapi 

kommunikációs helyzetekben és a tömegkommunikációban. 

• Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése 

hétköznapi kommunikációs helyzetekben, a tömegkommunikációban, a verbális, a 

hangzó és a képi, valamint a digitális szövegekben.  

 

b, Olvasás, az írott szöveg megértése 

• A szókincs folyamatos gazdagítása.  

• Nyomtatott és elektronikus formájú szövegek önálló olvasása és megértése.  

• Szöveg és kép viszonyának megfigyelése. Különféle ábrák, illusztrációk értelmezése.  

• Az információs kommunikációs társadalom (továbbiakban IKT) műfajainak megfelelő 

olvasási szokások gyakorlása, az ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és veszélyek 

felismerése, kiküszöbölése.  

• Rövidebb, a mai köznyelvtől eltérő nyelvhasználatú (pl. régi, archaizáló) szövegek 

megismerése, megértésük gyakorlása segédeszközökkel (egynyelvű szótárak, 

jegyzetek).  

 

 

c, Írás, szövegalkotás 

• Lényegkiemelő, áttekinthető önálló jegyzetelési technika kialakítása.  

• Szövegalkotás a tanulói és a közösségi élet fontosabb területein a papíralapú és az 

elektronikus műfajokban (pl. levél, önéletrajz, kérvény, pályázat, motivációs levél, 

blog).  

• A nyelvi elemek különböző stílusértékéről tapasztaltak tudatos alkalmazása 

szövegalkotásban  

• Különböző nézőpontú rövidebb szövegek írása.  

• Kreatív önkifejezés különböző műfajokban (szövegek átírása különböző 

nézőpontokból stílus- és hangnemváltással, sajtóműfajok gyakorlása).  

• Felkészülés a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő szövegek (pl. beszámoló, 

ismertetés, esszé, értekezés) írására.  

d, A tanulási képesség fejlesztése 

• Verbális és nem verbális (hangzó, képi és digitális) információk célzatos gyűjtésének, 

szelekciójának, rendszerezésének, kritikájának és felhasználásának gyakorlása.  

• A könyvtári információkeresés ismereteinek bővítése, gyakorlása. 

• Az internetes adatgyűjtés technikái, linkek használata.  



• A források megjelölése, az idézés formai és etikai szabályai, jegyzetek készítése, 

netikett.  

• A forráskritika technikáinak ismerete.  

• Önálló vázlatkészítés adott feladathoz, témához, a vázlat alapján különböző műfajú 

szövegek alkotása.  

• Az önálló jegyzetkészítés (kulcsszók kiemelése, szerkezeti tagolás stb.).  

 

e, Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről 

• A nyelv több szempontú megközelítése (a nyelv mint jelrendszer, nyelv és 

gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás).  

• A nyelvtani ismeretek önálló alkalmazása. 

• Alapvető ismeretek felidézése a nyelvtípusokról.  

• Jelentéstani és pragmatikai alapfogalmak önálló használata különböző szövegek 

kritikai megközelítésében.  

• A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való (szociolingvisztikai) szemlélete.  

• A kommunikációs események és szövegek önálló elemzése.  

• Nyelvhelyességi problémák önálló megoldása (szóban és írásban egyaránt).  

• Törekvés a normakövető helyesírásra.  

• Tájékozódás a nyelv-közösség és a nyelvi rendszer történetének főbb szakaszaira 

vonatkozóan.  

• A magyar nyelv eredetének, a nyelvcsaládba tartozás főbb bizonyító eljárásainak 

megismerése.  

• A nyelvi állandóság és változás okainak kutatása.  

• Napjaink nyelvi változásainak felismerése.  

• Az anyanyelvhez és az idegen nyelvhez kötődő sajátosságok összevetése az általános 

nyelvészeti ismeretek felhasználásával. 

 

 

 

 

Közműveltségi tartalmak 

 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  

1.1. Beszédhallás, hallás utáni értés, beszéd  

— hallás utáni értés: beszédszándékok (tájékoztatás, kapcsolattartás, beszélgetés, meggyőzés, 

manipuláció);  

— érthető, jól artikulált, összefüggő beszéd, nyelvi és nem nyelvi kódok, kulturális, 

magatartásbeli jellemzők;  

— beszélt nyelvi szövegek kommunikatív, retorikai jellemzői.  

 

1.2. Monologikus szöveg (előadás, szónoki beszéd) értelmező tolmácsolása  

 

 

2. Olvasás, az írott szövegek megértése  

2.1. Szövegértési stratégiák  

— olvasási, szövegbefogadási módok és stratégiák (értelmező, kritikai, kreatív olvasás) 

különböző nyomtatott és elektronikus, folyamatos és nem folyamatos szövegeken, valamint 

egyéb vizuális közlésekben;  

— ábrák, képek, illusztrációk kapcsolata a szöveggel.  



 

2.2. Szövegelemzési eljárások  

— eltérő kommunikációs célú szövegtípusok (szépirodalmi, ismeretterjesztő, tankönyvi, 

média szövegek) nyelvi, szerkezeti, szöveghasználati jellemzői; közlési és olvasási funkciók, 

retorikai eljárások; logikai kapcsolatok, koherencia-teremtő elemek;  

— szövegek retorikája és stíluselemei.  

 

3. Írás, szövegalkotás  

3.1. Szövegalkotás  

— olvasható, a mondanivalónak megfelelően jól tagolt, rendezett, áttekinthető íráskép;  

— szövegek (elbeszélés, leírás, jellemzés, rövid érvelés, esszé, értekezés, szónoki beszéd, 

vita, önéletrajz, kérvény, motivációs levél, blog és más elektronikus műfajok) kommunikációs 

és műfaji jellemzői;  

— nyelvtani, nyelvhelyességi, szövegtani, retorikai stilisztikai ismeretek alkalmazása.  

 

3.2. Helyesírás  

— a szófaji, a mondattani, az alapszintű nyelvtörténeti ismeretek alkalmazása.  

 

4. A tanulási képesség fejlesztése  

4.1. Kulturált könyvtárhasználat, tudatos és biztonságos internethasználat  

 

4.2. Tanulást támogató eljárások  

— adatkeresés, anyaggyűjtés nyomtatott és elektronikus források segítségével; egynyelvű 

szótárak, értelmező szótárak; szelekció, értékelés, elrendezés;  

— a vázlatkészítés különféle eljárásai;  

— az idézés, a forrásjelölés módszerei;  

— önálló jegyzetelési technikák;  

— jegyzet, vázlat alapján önálló szóbeli és írásbeli szövegalkotás.  

 

4.4. Problémamegoldó gondolkodás és szövegfeldolgozás  

— az indukció és dedukció, a rendszerezés, a következtetés, az analízis és szintézis logikai 

eljárásai.  

 

5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről  

5.1. Kommunikáció  

— a személyközi kommunikáció, helyzet, beszédszándék, beszédtárs, , téma;  

— a csoportos, a nyilvános és a tömegkommunikáció sajátosságai;  

— vizuális (nem nyelvi) kommunikáció.  

 

5.2. A nyelvi rendszer  

— a nyelv egységei, az egységek közötti rendszerszerű (hangtani, alaktani, szófajtani, 

mondattani és jelentéstani) összefüggések;  

— szókincs, frazeológia;  

— a magyar nyelv és a tanult idegen nyelv/ek jellemzői.  

 

5.3. A szövegek világa  

— a szövegszervező (grammatikai, szemantikai, pragmatikai) erők;  

— szövegfajták, szövegtípusok, szövegszerkezet;  

— a szövegköziség és a számítógépes szövegvilág.  



 

5.4. Retorikai alapismeretek  

— az élőbeszéd fajtái, a nyilvános beszéd, a meggyőző szövegműfajok, érvelés, tétel, állítás, 

érvtípusok, cáfolat, bizonyítás.  

 

5.5. Stílus és jelentés  

— stíluselemek, stíluseszközök a köznyelvi és a művészi szövegekben;  

— stílusrétegek, stílusváltozatok.  

 

5.6. A nyelvi változás  

— a magyar nyelv rokonsága, története; a főbb nyelvtörténeti korszakok és a legfontosabb 

nyelvemlékek;  

— a mai magyar nyelv;  

— az írott és a beszélt nyelv normái; a magyar helyesírás alapelvei;  

— nyelvváltozatok;  

— kisebbségi nyelvhasználat;  

— nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés;  

— a magyar a világ nyelvei között 

 

 

 

 

A 9-12.ÉVFOLYAM MAGYAR NYELVI ÓRASZÁMFELOSZTÁSA 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

 9. évfolyam 1 34 

10. évfolyam 1 34 

11. évfolyam 1 34 

12. évfolyam 1 28 

 

 

 

 

  



TEMATIKAI EGYSÉGEK 
 

9. évfolyam 
 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

 A kommunikáció: - fogalma, 

                              - eszközei, 

                              - típusai, 

                              - zavarai 

                              - digitális kommunikáció 

11 óra + 3 óra 

A nyelvi rendszer: 

- a nyelv szerkezeti jellemzői, 

- a nyelvi elemzés, 

- a magyar és az idegen nyelvek 

16 óra +4 óra 

Az összes óraszám 34 óra 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

A szöveg fogalma,  

- típusai,  

- a szövegkohézió, 

- a szövegkompozíció,  

- szövegfajták 

- szövegértés, 

-  szövegalkotás 

 

13 óra +3 óra 

Stilisztika: 

- stílusrétegek, 

- stílushatás, 

- stíluseszközök, 

- szóképek, 

- alakzatok 

14 óra +4 óra 

Az összes óraszám 34 óra 



11. évfolyam 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Retorika: 

- beszédfajták, 

- a beszéd felépítése, 

- az érvelés  

           11óra + 3 óra 

Pragmatika: 

-  a megnyilatkozás fogalma, 

- társalgási fordulatok, 

- beszédaktus, 

- együttműködési elv 

7 óra +2 óra 

Általános nyelvi ismeretek: 

- nyelv és gondolkodás 

-  nyelvtípusok 

7 óra +2 óra 

Szótárhasználat                    2 óra 

Az összes óraszám 34 óra 

 

 

 

 

 

12. évfolyam  
 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

Nyelvtörténet: 

-  a nyelv változása,  

-  a nyelvrokonság kérdései, 

-  nyelvemlékek 

6 óra + 2 óra 

A nyelv rétegződése, nyelvjárások 

Nyelvi tervezés, 

 nyelvpolitika 

8 óra 

Felkészülés az érettségire: 

- rendszerező ismétlés 

10 óra +2 óra 

Az összes óraszám 28 óra 

 

 

 

 



Magyar nyelv 9-10. évfolyam 

 

 

Célok és feladatok 

 
 

Elsődleges cél az anyanyelvű írásbeliség és szóbeliség normáinak alkalmazása, az 

anyanyelvi kultúra fejlesztése. A tananyag a tanulók szövegértésének, szókincsének, 

fogalomértésének és fogalomhasználatának bővítését, fejlesztését szolgálja. Kiemelt cél 

továbbá a problémaérzékeny helyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési képességek 

folyamatos differenciálása és mélyítése; az értő hangos olvasás, amely magában foglalja a 

különféle nyelvi szintek részeinek azonosítását, a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az 

elemi feladatmegoldástól a beszélgetésen át az önálló írásműig.  

Az anyanyelvi képzés kiemelt területe a különféle szövegek olvasása, illetve 

megértésének, értelmezésének fejlesztése. A szövegalkotási képesség fejlesztésével 

összefüggő, azt megelőző, illetve kísérő feladat az önálló jegyzet és vázlatkészítés fejlesztése, 

az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemény megfogalmaztatása szóban és 

írásban. 

Átfogó cél a beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi 

magatartás kialakítása, hangzó szövegek verbális és nem verbális kódjainak megértése és 

értelmezése, a hangzó szöveg különféle kommunikációs helyzetekben, beszédszándékokkal és 

célokkal, a beszédpartnerek kommunikációs szándékának, nem nyelvi jeleinek felismerése, 

azonosítása.  

Elvárt feladat a mai magyar nyelv árnyalt, szabatos és igényes használatához szükséges 

nyelvi, nyelvtani ismeret továbbépítése, fejlesztése.  

A magyar nyelvi fejlesztés és ismeretanyag tartalmazza szakmai-tudományos, 

publicisztikai, közéleti, szépirodalmi szövegek földolgozását, értelmezését, értékelését 

jelentéstani és stilisztikai szempontok érvényesítésével (pl.: szinonimitás, többértelműség, 

konkrét és átvitt jelentés; szóképek, alakzatok, hangszimbolika).  

A szövegek feldolgozásának célja az analizáló, jelentésfeltáró és a szöveget egybelátó 

szövegelemzési eljárások alkalmazása, a szakmai-tudományos, ismeretterjesztő, 

publicisztikai, közéleti szövegek jelentésének értelmezése. Cél: a szövegelemzés már ismert 

módszereinek gazdagítása a stilisztikai és szövegtani ismeretek alkalmazásával. Ismeri 

hivatalos írásművek (meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz) 

jellemzőit, és képes önálló (kézi és digitális) szövegalkotásra e műfajokban. Képes a 

konnotatív jelentések felfedezésével a szépirodalmi művek üzenetének teljesebb megértésére.  

A tanulási képesség fejlesztéséhez, az önállóság növeléséhez járul hozzá a felkészítés 

egy-egy nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb szöveg (pl. 

beszámoló, ismertetés, esszé, egyszerűbb értekezés) írására; verbális és nem verbális (hangzó 

és képi) információk célszerű gyűjtésére, szelekciójára, rendszerezésére, kritikájára és 

felhasználására. A magyar nyelv tantárgy feladata az információ-felhasználás normáinak (pl. 

a források megjelölését, idézést) közvetítése.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. évfolyam 
 

A hozzá kapcsolódó tankönyv: Antalné dr. Szabó Ágnes – dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és 

kommunikáció. Tankönyv a 9. évfolyam számára 

 

Antalné dr. Szabó Ágnes – dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 9. 

évfolyam számára 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kommunikáció:  fogalma,eszközei,típusai 

digitális kommunikáció 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem 

verbális kommunikáció. Szóbeli szövegek megértése, 

reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a kommunikációs 

partner szóbeli közlésének megértése. Az alapvető kommunikációs 

kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A 

szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, 

hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen 

a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, 

tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző 

szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a 

kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepeinek (kontextus) 

megfelelően. 

1.1.1. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: 

szövegszerkesztés élőszóban, szó- és beszédfordulatok, 

kommunikációs helyzetek a kommunikációs helyzet tér, idő és 

résztvevői szerepek (kontextus) megfigyelése. 

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és 

korlátainak megtapasztalása: az élőszó zenei kifejezőeszközei, 

nonverbális kommunikáció. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos 

alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása 

a hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a 

tömegkommunikációban. 

A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek 

céljának dekódolása, az üzenetek manipulatív szándékának 

felismerése. 

A személyközi kommunikációs helyzetek megfigyelése, a 

kommunikáció folyamatának elemzése a tanult szakkifejezések 

alkalmazásával. 

A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: 

  

  

Vizuális kultúra: A 

vizuális 

kommunikáció 

különböző formái; 

megkülönböztetés, 

értelmezés. 



személyes, csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció. 

A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, 

nyelvi és képi kifejezési formái. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  

A digitális kommunikáció (skype, chat) jelenségei és jellemzői 

A hivatalos szövegtípusok. 

1.1.1.1.1 K

ulcsfoga

lmak/ 

fogalma

k 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, 

üzenet, kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 

Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, 

metanyelvi, esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), 

nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák), 

tömegkommunikáció.  

Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú). 

Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, 

ismertetés, ajánlás) 

Digitális kommunikáció szövegtípusai. 

A hivatalos szövegtípusok. 

1.1.1.1.2  

1. Bevezető óra a magyar nyelvi tantárgyhoz, a tankönyv 

megismerése  

2. Bevezető projektóra 

3. A kommunikáció fogalma, típusai 

4. A kommunikáció folyamata és fejlődése 

5. A kommunikáció célja és funkciója, a nyelvi közlés 

6. A beszédhelyzet és a megnyilatkozás viszonya; A nyelvi 

kommunikáció szerepe a közlésben 

7. A nem nyelvi kommunikáció csatornái; Mindennapjaink képi 

világa 

8. A tömegkommunikáció fogalma, típusai 

9. A tömegkommunikáció hatása gondolkodásra és nyelvre 

10. A sajtó műfajai 

11. A rádiós és televíziós műfajok  

12. A digitális kommunikáció: írásbeli és szóbeli szövegtípusok 

13. Összefoglalás 

14. Témazáró számonkérés 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi 

elemzés, a magyar és az idegen nyelvek 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani 

ismeretek és azok megfelelő használata az írott és szóbeli 

szövegalkotás folyamatában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. 

A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. 

A monda szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 



1.1.2. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, 

magánhangzók és mássalhangzók rendszere, a hangok alapvető 

képzési, ejtési jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás 

összefüggése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, 

valamint egy tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történő 

összehasonlítás.  

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, 

kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, 

hagyományai, egy lehetséges szófaji rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a 

mondat felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes 

használatuk a mondatok felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta 

szerinti típusai, az egyszerű és összetett mondatok típusainak 

felismerése, elemzése, a helyes mondatszerkesztés a 

gyakorlatban. 

A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtanával, alaktani szerkezetével, szóalkotási módjaival, 

mondatszerkezetével. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi 

szintű megnevezése, rendszerező áttekintése. 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv hangtana, 

alaktani szerkezete, 

szóalkotási módjai, 

mondatszerkezete. 



1.1.2.1.1 K

ulcsfoga

lmak/ 

fogalma

k 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött 

morféma, szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, 

összetett mondat. Szórend 

 

  

1.1.2.1.2  

1. Bevezető projektóra 

2. A magyar nyelv és a tanult idegen nyelvek összevetése 

3. A hangok világa; A magyar nyelv hangzórendszere  

4. A magyar hangrendszer nyelvjárási eltérései; A magyar és a 

tanult idegen nyelvek hangrendszeri közötti különbségek 

5. A hangok kapcsolódási törvényei 

6. A szóelemek típusai, kapcsolódási sajátságai 

7. A szófaji csoportok és az ige szófaja 

8. A névszók szófaji csoportja 

9. Viszonyszók, mondatszók 

10. Szavak kapcsolódási lehetőségei 

11. A szószerkezet fogalma és típusai; A hozzárendelő szószerkezet 

12. Az alárendelő szószerkezetek 

13. A mellérendelő szószerkezetek 

14. A mondat fogalma, felépítése, típusai; A mondatrészek helye és 

szerepe 

15. Szószerkezetek az egyszerű mondatban 

16. A kifejezés összetettsége; Az összetett és a többszörösen 

összetett mondatok 

17. A mondatszintű mellérendelések 

18. Az alárendelt mondatok típusai 

19. A szószerkezet és a mondat – összefoglalás 

20. Számonkérés 

 

 

Továbbhaladás feltételei a 9. évfolyam végén magyar nyelvből 

 
A tanuló olvashatóan ír, képes a szövegértő olvasásra. A kommunikációs helyzetnek 

megfelelően használja anyanyelvét, s nyelvileg szabatosan fogalmazza meg gondolatait, 

véleményét. Gyakorlatot szerez a szövegtípusnak, a stilisztikai és kommunikációs 

elvárásoknak megfelelő szövegalkotásban. Ismeri és igényesen használja ismeretszerzésre a 

tömegkommunikációs eszközöket, tisztában van a tömegmédia hatásmechanizmusaival, 

elsajátítja a tömeges információfelkínálással szemben kritikus befogadói magatartást. 

Jártasságra tesz szert szövegelemző eljárásokban. A nyelvi szintek szabályairól és 

elemkészletéről eddig tanultakat képes összefoglalni, rendszerezni. Birtokában van a magyar 

helyesírás alapelveinek ismerete, biztos készséggel alkalmazza azokat. Tanulmányaihoz órai 

munkája és egyéni ismeretszerzés során jegyzeteket, vázlatokat használ, tájékozottságra tesz 

szert a könyvtár- és forráshasználat technikáiban. 

 

 



10.évfolyam 

 
A hozzá kapcsolódó tankönyv: Antalné dr. Szabó Ágnes – dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és 

kommunikáció. Tankönyv a 10. évfolyam számára 

Antalné dr. Szabó Ágnes – dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 10. 

évfolyam számára 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg fogalma, típusai 

Szövegkohézió, a szövegkompozíció 

Szövegfajták, szövegértés, szövegalkotás 

Órakeret 

16 óra 

 

Előzetes tudás 
A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: 

szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák alkalmazása különféle 

megjelenésű és típusú szövegeken. Elbeszélő, magyarázó, 

dokumentum típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő 

jellemzőinek ismerete. Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes 

szövegek eltéréseinek azonosítása. Rendszeres könyv- és 

könyvtárhasználat.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 

A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek 

megfigyelési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb 

szövegtípusokon.  

Az egymással összefüggő szövegek közötti értelemhálózat 

felismertetése.  

A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak 

gyakorlása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus 

alkalmazásával. 

1.1.3. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, 

rendszerezése. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A 

szóbeli és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei. A szövegfonetikai 

eszközök és az írásjegyek szövegértelmező szerepe. 

 

A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, 

szövegegységek. 

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és 

nyelvtani szintje. 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati 

színterek szerint. A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt 

nyelvi társalgási és az írott monologikus szövegek. 

Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.  

Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos 

jegyek megfigyelése, megnevezése.  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, 

a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a 

forrásszövegek típusai. 

 

Idegen nyelvek: az 

idegen nyelvi 

szöveg/ek 

kultúrafüggő 

felépítése. 

 
Biológia, földrajz: a 

természettudományos 

ismeretterjesztő, illetve 

szakszövegek 

témahálózata, 

szókincse, felépítése. 



használhatóságának kérdései.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés 

levonása. 

Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás.  

A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és 

stratégiák. 

1.1.3.1.1 K

ulcsfoga

lmak/ 

fogalma

k 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 

Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, 

kulcsszó, cím). 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, 

forgatókönyv). 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, 

előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés). 

Intertextualitás. 

Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és 

hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

 

 1. Bevzető projektóra 

2. A szöveg fogalma,A szövegösszefüggés 

3. A szövegkohézió: lineáris,globális 

4. A szöveg kifejtettsége 

5. Szövegpragmatika ( szövegvilág,nézőpont,tudáskeret ) 

6. Szövegtípusok 

7. Szövegfajták 

8. Az esszé 

9. Hivatalos levél típusai 

10. Önéletrajz 

11. Motivációs levél 

12. Az intertextualitás 

13. Szövegfonetikai eszközök 

14. Az írásjelek szerepe a szöveg értelmezésében 

15. Összefoglalás 

16. Témazáró, számonkérés 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, 

szóképek, alakzatok 

Órakere

t 18 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és 

alakzatok. Stílusregiszterek, nyelvi magatartás, nyelvi norma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét 

szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a 

beszélő, a kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.  

A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek 

felismerése és alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet 

nyelvi jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban. 



A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, 

stílusárnyalat és stíluseszköz használata. 

A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség 

fejlesztése.  

1.1.4. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a 

társalgás bizalmas vagy közömbös), felismerése, hatásának 

elemzése. 

 

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, 

felismerése, elemzése, összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 

A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának 

(stílushatás) megtapasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok. 

 

A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és 

mindennapi szövegekben (jelentésfeltáró, hatáselemző 

gyakorlatok).  

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök 

tudatos használata a szövegalkotásban. 

A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a 

publicisztikai és a tudományos nyelvhasználatban.  

 

A jel fogalma, jel és jelentés összefüggése 

A hangalak és jelentés viszonya 

Motivált és motiválatlan jelentés 

 

Mondat- és szövegjelentés 

Történelem: 

különböző 

forrásszövegek 

stílusjellemzői. 

 

Idegen nyelvek: 

beszélt nyelvi 

stílusregiszterek. 

 

Biológia- Földrajz: 

metaforák a 

természettudomá-

nyos szövegekben. 

 

 

 

Informatika, 

könyvtár: 

kézikönyvek, 

egynyelvű szótárak 

használata. 

1.1.4.1.1 K

ulcsfo

galma

k/ 

fogalm

ak 

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.) 

Stílusérték (alkalmi és állandó) 

Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, 

irodalmi) 

Stílushatás 

Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, 

összetett költői kép, allegória, szimbólum)  

Alakzat  

Denotatív, konnotatív jelentés 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 

Motivált, motiválatlan szó 

Egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes 

jelentésű szó, hasonló alakú szópár 

 

 

    1. A stílus fogalma és hírértéke 

   2. A stílus kifejező ereje 

   3-5. Stílusrétegek: társalgási, tudományos, publicisztikai stílus,  

       hivatalos stílus, szónoki stílus 

   6.  A szépirodalmi stílus 



   7.  Stílusárnyalatok 

   8.Mondatstilisztikai eszközök 

          (verbális, nominális stílus, körmondat) 

   9. Hangszimbolika, hangutánzás, hangfestés 

   10. Egyszerű szóképek: metafora, hasonlat, megszemélyesítés,  

       szinesztézia, metonímia, szinekdoché 

   11. Összetett költői képek: allegória, szimbólum 

   12. Költői alakzatok: ismétlés 

   13. Költői alakzatok: kihagyás, felcserélés 

   14. A hangalak és jelentés viszonya, motivált és motiválatlan 

        jelentés, szócsoportok, jelentésmező 

   15.A jel és a nyelvi jel fogalma 

   16. A jel és a jelentés összefüggése 

   17. Összefoglalás 

   18. Témazáró számonkérés 

 

 

 

Továbbhaladás feltételei a 10. évfolyam végén magyar nyelvből 
 

 A tanuló alkalmazza a kommunikációs helyzeteknek megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot 

és stílusréteget. Ismerje a művelt köznyelv, illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit. 

Alkalmazza helyesen, lényegre törően, világosan az érvtípusokat beszámolóiban, mindennapi 

kérdések megválaszolásában és különféle tantárgyak feladatainak megoldásában. Képes 

legyen hivatalos írásművek gyakori műfajaiban az önálló szövegalkotásra, szónoki beszédek 

értelmezésére. Helyesírási ismereteit saját szövegalkotási feladataiban tudatosan érvényesítse. 

 

 

11–12. évfolyam 

 
 

A két évfolyamon a magyar nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság fokozatos 

bővítése a tanult szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel. Cél a diákok 

kritikai érzékének továbbfejlesztése különféle műfajú, témájú és megjelenésű szövegek 

értelmezésében, szerkezeti és stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek alkotásában. 

A nyelvi tudatosság fejlesztésének része a helyesírási ismeretek kibővítése. A 

szövegalkotási, értelmezési technikák továbbfejlesztése a számítógépes adatbázisokkal, az 

internet kínálta lehetőségekkel. 

A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás 

növelése. Ennek keretében néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji 

jellemzőinek megfigyelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök 

használata); az érvelés technikájának megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek 

felsorakoztatása. Mind a problémamegoldó gondolkodást, mind a kreativitást növeli, ha a 

tanuló ismeri a deduktív vagy induktív érvelés mellett az érvelés egyéb módszereit (ok-

okozat, meghatározásból eredő érvek stb.); képessé válik retorikusan felépülő szövegek 

gyakorlatban használható önálló alkotására.  

Ismereteket szerez a magyar nyelv rokonsági elméleteiről, helyéről a világ nyelvei 

között, továbbá megismeri a legfontosabb nyelvemlékeinket (A Tihanyi apátság alapítólevele, 

Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom). 



A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész felelős magatartásra a 

magyar nyelv értékeinek őrzésében. A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a 

társadalomban és az egyén életében betöltött szerepéről tanultak áttekintésével fölkészül az 

érettségire és a továbbtanulásra.  

A továbbtanulásra való fölkészülésként feladattá tehető egyéni „kutatómunka” alapján 

nagyobb lélegzetű dolgozat megírása, prezentáció készítése a könyvtárhasználat, digitális 

források alkalmazása, szakszerű anyaggyűjtés, rendezés, kidolgozás, forrásjelölés 

tudásanyagának hasznosításával; tematikus tájékozódás nyomtatott és elektronikus 

ismeretterjesztő információforrásokban, kérdések megvitatásához információk kiválasztása és 

újrarendezése. 

 

 

11. évfolyam 

 
A hozzá kapcsolódó tankönyv: Antalné dr. Szabó Ágnes – dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és 

kommunikáció, Tankönyv a 11. évfolyam számára 

Antalné dr. Szabó Ágnes – dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 11. 

évfolyam számára 

 

 

Heti óraszám: 1 

Összesen: 34 tanóra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Retorika: a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés Órakeret 

14 óra 

 

Előzetes tudás 
A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek 

értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált 

véleménynyilvánítás.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek 

alkalmazása a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános 

megszólalásokban.  

A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a 

megismertetése. 

Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges 

nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.  

1.1.5. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A retorika alapfogalmai 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  

 

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az 

anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Történelem: antik 

szónokok, neves 

magyar szónoklatok 

(pl. Kölcsey, 

Kossuth, Deák). 

Közéleti 

megnyilatkozások 

retorikája 

 



Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

  

A hatásos előadásmód eszközei. 

 

1.1.5.1.1 K

ulcsfog

almak/ 

fogalma

k 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, 

törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, 

témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, 

kitekintés).  

Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. 

 

   1. A retorika fogalma 

  2. A retorika és a kommunikáció 

  3. A retorikai szövegek felépítése és elkészítésének lépései 

  4. A szónoki beszéd fajtái és jellemzői 

  5. Az érvelő beszéd felépítés 

  6. Érvtípusok 

  7. Az érvelés módszere 

  8. A retorikai szövegek kifejező eszközei 

  9. A kulturált vita 

 10. A befolyásolás módszerei 

 11. A hatásos előadásmód eszközei 

 12. Az önálló beszéd megírásának és hatásos előadásának   

  gyakoroltatása 

 13. Összefoglalás 

 14. Témazáró számonkérés 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Pragmatika: a megnyilatkozás fogalma, társalgási 

fordulatok, beszédaktus, együttműködési elv 

Órakeret 

9 óra 

 

Előzetes tudás 
Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző 

kontextusokban, különböző cél elérésére. 

Annak megtapasztalása, hogy az emberek hogyan képesek a nyelvi 

szöveg által közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket, 

hogyan képesek megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is 

végrehajtani.  

A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb 

udvariassági formái használati körének, nyelvi formáinak 

megfigyelése. 

1.1.6. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése. 

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a 

különféle beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási formáinak 

megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos használata, illetve 

Idegen nyelvek: 

idegen nyelvi 

kommunikáció, 

udvariassági formák.  



megsértésük következményeinek megtapasztalása. 

 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

 

Az udvariassági formák használata. 

1.1.6.1.1 K

ulcsfoga

lmak/ 

fogalma

k 

Megnyilatkozás  

Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció) 

Deixis 

Együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási) 

 1. A nyelv működése a társalgás során 

2. A társalgás udvariassági formái 

3. A beszédaktus 

4. Az együttműködési elv: a mennyiségi szempont 

5. Az együttműködési elv : a minőségi szempont 

6. Az együttműködési elv : a kommunikációs és társadalmi viszony 

alapján 

7. Az együttműködési elv és annak kommunikációs módja 

8. Összegzés 

9. Témazáró  (számonkérés) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Általános nyelvi ismeretek: a nyelv és a gondolkodás, 

nyelvtípusok 

Órakeret 

9 óra 

 

 

Előzetes tudás 
Kommunikáció, jelentéstan 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló 

ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról.  

1.1.7. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az 

ember elválaszthatatlan egysége 

A nyelv min változót jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része 

Kommunikációs kódok  

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb 

nyelvtípusok és jellemzőik (az anyanyelvhez és más, tanult, ismert 

nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése) 

Nyelvcsaládok 

Korlátozott kódú jelrendszerek: gesztusnyelvek, jelnyelvek  

Idegen nyelvek: 

nyelvtípus, 

kommunikáció, nyelvi 

tolerancia 

 

 



1.1.7.1.1 K

ulcsfogal

mak/ 

fogalmak 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló),  

Nyelvcsalád 

Jel, jelrendszer 

Korlátozott és kidolgozott kódok 

Gesztusnyelv, jelnyelv 

   1. A nyelv és a beszéd 

  2. A nyelv mint változó rendszer 

  3. A nyelv és gondolkodás 

  4.  A nyelv és a megismerés 

  5. A beszéd mint cselekvés 

  6. Nyelvtípusok 

  7. Nyelvcsaládok 

  8.Korlátozott és kidolgozott kódú jelrendszerek 

  9. Témazáró számonkérés 

SZÓTÁRHASZNÁLAT 

 

KULCSFOGALMAK: értelmező, 

etimológiai, táj-, szinonimaszótár 

                 Órakeret 2 óra 

 

1. Egynyelvű papír alapú szótárfajták 

2. Egynyelvű digitális szótárfajták 

 

 

 

Továbbhaladás feltételei a 11. évfolyam végén magyar nyelvből 

 
Mindenfajta kommunikációs helyzetben képes legyen megfelelő nyelvi stílust és magatartást 

kiválasztani. Véleményét szóban és írásban a mindennapi témákon túl irodalmi, művészeti 

élményekkel kapcsolatosan is önálló, világos felépítésű szövegben fejtse ki. Szövegformálási, 

- szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibáit ismerje fel, és önállóan javítsa. Saját 

feldolgozási szempontok alkalmazásával az önálló könyvtári munkára vagy más 

információhordozó felhasználására alkalmassá váljon. 

 

 

12.  évfolyam 
 

A hozzá kapcsolódó tankönyv: Antalné dr. Szabó Ágnes – dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és 

kommunikáció. Tankönyv a 12.  évfolyam számára 

Antalné dr. Szabó Ágnes – dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 12. 

évfolyam számára 

 

 

Heti óraszám: 1 

Összesen: 28 tanóra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvtörténet: a nyelv változása, nyelrokonság, 

nyelvemlékek 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 
A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány 

alapvető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, 

nyelvjárások.  



A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 

Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a 

világ nyelvei között. A magyar nyelv történeti korszakairól szerezett 

tudás összekapcsolása az irodalomtörténeti és történelmi 

tanulmányokkal. 

Az interdiszciplináris tudatosság fejlesztése: nyelvtörténeti, irodalom- 

és művelődéstörténeti párhuzamok felfedeztetésével. 

1.1.8. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, 

a magyar nyelv jellemzői. A magyar nyelv eredete, finnugor 

rokonságának bizonyítékai, története, kutatói. A nyelvrokonság 

bizonyítékainak tudományos eszközei.  

A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott 

nyelvemlékek.  

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb 

nyelvemlékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, 

Ómagyar Mária-siralom) megismerése. 

  

Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.  

A magyar nyelv eredetének tudományos hipotézisei 

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 

A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita 

főbb állomásai és szereplői 

 

Történelem: a magyar 

nép vándorlásának 

története, 

nyelvemlékek, 

kódexek. 

1.1.8.1.1 K

ulcsfoga

lmak/ 

fogalma

k 

Nyelvtípus, nyelvcsalád, nyelvrokonság 

Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság 

Ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor 

Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány) 

Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó 

Nyelvújítás, ortológus, neológus 

Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet 

   1. Bevezető projektóra: szinkrónia, diakrónia 

  2. A nyelvrokonság hipotézisei 

  3. Nyelvtörténeti korszakok 

  4. Nyelvemlékek 

  5. A szókészlet változásai a magyar nyelv történetében 

  6. A nyelvújítás története, hatása, értékelése 

  7. Összegzés 

  8. Témazáró számonkérés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, 

nyelvi norma 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, 

nyelvi tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete. 

A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és 



véleményalkotás a nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről 

(nyelvvédelem és nyelvművelés). 

Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet 

nyelvhasználatának azonos és eltérő vonásainak, valamint nyelvjárási 

szövegek jellemzőinek megfigyelése. 

Rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: a tömegkommunikáció, 

valamint az információs társadalom nyelvhasználatra gyakorolt 

hatásának megfigyelése, érvek, adatok értelmezése. 

1.1.9. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi 

sokszínűség, nyelvi tolerancia. Nyelvünk helyzete a határon túl. 

Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi tervezés 

elvei és feladatai. 

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi 

norma. 

 

A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk. 

A köznyelv jellemzői, használati területe. 

A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok 

jellemző használati köre, szókincse. 

A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, 

funkciójuk. 

 

A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, 

területi megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői. 

A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a 

kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései. 

 

Történelem: 

történelmi 

nemzetiségek, 

bevándorló 

magyarság, 

szórványmagyarság 

kialakulásának 

történelmi, 

társadalmi okai, 

tendenciái 

 

Földrajz: a magyar 

nyelvhasználat 

területi tagolódása. 

1.1.9.1.1 K

ulcsfoga

lmak/ 

fogalma

k 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. 

Nyelvváltozat. 

Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, 

irodalmi nyelv, dialektus, szociolektus). 

Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó.  

Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. 

Szleng, argó. 

Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség. 

Nemzetiségi nyelvek. 

   1. Köznyelvi változatok, csoportnyelvek, rétegnyelvek 

  2. A nyelvjárások és a nyelvi norma 

  3. Nyelvünk helyzete a határon túl 

  4. Nyelvi tervezés, nyelvpolitika 

  5. Nyelvművelés 

  6. Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség 

  7. Összegzés 

  8. Témazáró számonkérés 

 

 

 Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés Órakeret 



12 óra 

 

Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi 

témaköreinek és a követelményeknek megfelelő tételvázlatok 

összeállítása. 

1.1.10. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, 

nyelvi ismeretek rendszerező áttekintése. 

Történelem, idegen 

nyelvek: a nyelvről, a 

nyelvhasználatról 

szerzett ismeretek 

1.1.10.1.1 K

ulcsfoga

lmak/ 

fogalma

k 

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, 

jelentés, nyelv és társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás. 

 

Továbbhaladás feltételei a 12.évfolyam végén magyar nyelvből 

 
A tanuló legyen képes összefüggéseiben felidézni általános nyelvészeti, leíró nyelvészeti és 

nyelvtörténeti tanulmányait. Ismerje és használja a tanult alapvető nyelvészeti fogalmakat. 

Írásban és szóban, magán- és közéleti kommunikációban a szituációnak megfelelően, magas 

szinten nyilatkozzon meg, kommunikáljon hitelesen. Legyen képes gyakorlati és szakmai, 

valamint szépirodalmi szövegek megértésére, világos felépítésű szabatos szöveg alkotására 

különböző témákban szóban és írásban. Önállóan használja a különböző információforrásokat 

az önálló feladatok megoldásához, és képes legyen saját szempontok szerint dolgozni. Képes 

legyen az érettségi írásbeli és szóbeli követelményeinek teljesítésére. 

 
 



2. Magyar irodalom 

A magyar nyelv és irodalom tantárgynak ezért van kitüntetett szerepe: gondolkodni tanít, 

ismereteket ad át, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Egy nép szimbolikus szövegei 

többnyire irodalmi alkotások, amelyek a legszorosabb összetartozást fejezik ki. Ezek olvasása, 

tanítása személyiséget formál, fejleszti a szépérzéket, az ítélőképességet, az erkölcsi 

érzékenységet. Ezzel a magyar nyelv és irodalom tantárgy az érzelmi nevelés egyik 

legfontosabb eszköze.  

Kultúránk, benne irodalmunk magyarul született meg, és ezen a nyelven formálódik tovább. A 

magyar irodalom a Kárpát-medence magyarságának irodalma. Nyelvünk, történelmünk, 

kultúránk közös. Kulturális értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és 

irodalom tantárgy  is a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen 

és egységben kezeli.  

 

A középfokú képzés szakaszában, a 9–12. évfolyamon a nevelésnek-oktatásnak sok és sokrétű 

cél- és feladatrendszere van: 

• cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 

kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai 

értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Ismerjék és 

értsék múltjukat, jelenüket, benne önmagukat.  

• A tanulók felkészítése arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később 

formálói legyenek.  

• A tanulók megértsék a gondolkodás, a viselkedés és a nyelvhasználat összefüggéseit, 

ennek feltétele a biztos szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése. Az, 

hogy a diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek 

megfelelően tudják kifejezni magukat.  

• Cél, hogy a nyelvi megnyilatkozások jelentésszintjeit és -árnyalatait a képzési szakasz 

végén megértsék, mert így veszik észre a manipulációt vagy értik meg  az összetett 

üzeneteket. 

• Fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése is, az IKT-eszközök tudatos és kreatív 

alkalmazása.  

• A digitális világ bővülésével a diákokra hatalmas információ-mennyiség zúdul. Meg 

kell tanulniuk kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket, azt is, hogy ezen 

adatokat és információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be  tudásukba. 

• Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek 

megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. 

A képzési szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. 

Fontos, hogy a diákok az irodalmat egy közösség történelmi-társadalmi folyamataként 

is lássák. A képzési szakasz második felében a szerzői portrék és  látásmódok is helyet 

kapnak. Mindkét képzési szakasz célja és feladata az irodalmi művek elemző 

értelmezése. Ez fejleszti a gondolkodást, az erkölcsi érzéket, segíti az érzelmi nevelést. 

Az önálló elemzési készség fejleszti az önismeretet, önbizalmat ad, fejleszti az 

anyanyelvi kompetenciát is. 

• Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges 

elemzési stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló 

értelmezés kialakítására. 



• Vegyék észre a különböző korok szerzői, művei között kialakuló párbeszédet, az 

irodalom vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

• A XXI. század emberei már élethosszig tanulnak, ezért a diákoknak meg kell őrizni 

kíváncsiságukat, meg kell tanulniuk középiskolás módon tanulni. Ennek feltétele, 

hogy olvasó emberekké neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési 

technikákkal rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve 

végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott 

vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az 

összefüggéseket. Tudnak önállóan jegyzetelni. 

• Alakuljon ki a diákokban az önfejlesztés igénye. Ennek alapja az önvizsgálaton 

alapuló magatartás és gondolkodás fejlesztése. Az irodalmi szövegek sokfélesége 

biztosítja, hogy olyan esztétikai, morális, lélektani, társadalmi kérdésekkel 

szembesüljenek a tanulók, amelyekben felismerik önmagukat, saját gondjaikat. 

• Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 

 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az 

alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (szövegértés; szövegalkotás; 

olvasóvá nevelés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás; anyanyelvi kultúra, anyanyelvi 

ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. 

Minden nyelvtanóra kiemelt feladata a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. 

 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A 

tantárgyi koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik fontos elve. Bizonyos irodalmi 

témakörök feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését 

az órai munkába vagy a házi feladatba. 

 

A magyar nyelv és irodalom tanításának nemcsak a műveltségátadás, a kompetenciafejlesztés, 

hanem az érzelmi nevelés is a célja. A diákok érzelmi fejlődése az alapja későbbi személyes 

boldogulásuknak, együttműködési képességüknek, társadalmi beilleszkedésüknek és kulturált 

viselkedésüknek. 

 

A képzési szakasz feladata, hogy a tanulókat felkészítse az érettségire, tegye lehetővé – 

megfelelő ismeret, műveltség átadásával, a tanulói kompetenciák fejlesztésével – a sikeres 

továbbtanulást, a társadalomba való beilleszkedést. Érett, gondolkodó, ép erkölcsi érzékkel 

rendelkező, kiegyensúlyozott felnőttekként kerüljenek ki a közoktatásból. 

 

 

Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a szaktanár 

választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy 

a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó 

meghívása), kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. A 

választást segítő javaslatok a részletesen szabályozott kötelező törzsanyag mellett találhatók. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan 

értékelhető életművek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon 

beilleszthet kortárs alkotókat, műveket a tananyagba.  

Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell fordítania, 

lemondhat a választás lehetőségéről.  

 

 



A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  

 

A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, 

művek 

I. A törzsanyag 

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények 

elérését biztosítják. 

II. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi 

sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

 

A törzsanyagot jelentő témákra, művekre, tevékenységekre szánt órák nem vonhatók össze a 

szabadon választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, illetve választott 

témákra szánt órakeretet a pedagógus akkor használhatja fel, ha a törzsanyagot már 

feldolgozta a diákokkal. 

A szövegek kiválasztásakor is ez a két elv érvényesül a magyar nyelv és az irodalom 

tanításában is: a törzsanyag témái és művei, a hozzájuk kapcsolódó választható témák, művek, 

illetve a szabadon választható témák, művek. 

Az irodalom és média (film, tévéjáték, színház) kapcsolata azt jelenti, hogy a szaktanár 

döntése alapján – a kötelező olvasmányok kivételével – vagy a művet olvastatja el a 

diákokkal, vagy annak feldolgozását nézik meg. 

 

 

 

9–10. ÉVFOLYAM 

 

A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere: 

• A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb, 

bonyolultabb tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni, 

vázlatot írni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint 

árnyaltan, adekvátan kifejezni. 

• A diákok szövegértésének folyamatosfejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a 

magyar nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti, 

feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. 

• A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai, 

stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen 

csak így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.   

• Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.  

• A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő 

ismeretekkel ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők, 

konfliktusok és saját élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon 

elvonatkoztató képességük, s igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját 

véleményüket. 

• Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési 

körük felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és 

ismerethordozóval találkozzanak. 

• Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül 

egyre erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű, 

gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása. 



• A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi 

(irodalomtörténeti, -elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen 

a képzési szakasz második felében csak így lesznek képesek a tanulók az 

irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az 

irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak az 

érettségi dolgozatban is elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, műfajnak megfelelő 

gyakorlati szöveget alkotni. 

 

A magyar nyelv és irodalom nem pusztán tantárgy a középiskolában, hanem kulcsszerepet tölt 

be a tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti 

önazonosságukat, fejleszti érzékenységüket. A tanulókat segíti abban, hogy a kommunikációs 

célnak megfelelően fejezzék ki magukat. Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben 

beilleszkedjenek környezetükbe, és ismerjék fel saját tehetségüket. 

 

Irodalom 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK 

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

       A) Az irodalom és hatása 

Karinthy Frigyes: A cirkusz 
 

Örkény István: Ballada a költészet  
hatalmáról 
II. János Pál pápa levele a művészeknek 
(részletek)  
 

       B) Szerzők, művek párbeszéde  

           Aiszóposz: A tücsök és a hangya 
           Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök 
           Romhányi József: Tücsökdal  

 

C) Népszerű irodalom. Az irodalom 

határterületei 

Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes- 
történetek (részletek) 

Irodalom és film 
Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

D) Műnemi-műfaji rendszer  

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 

A) Az ősi magyar hitvilág 

Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek 
(részletek)  

Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok hitvilága 
(Világfa) 
Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: Pais 
Dezső) (részletek) 
Jankovics Marcell: Az égig érő fa (részlet) 
 

            Irodalom és mozgókép: 
Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról 
(részlet) 

B) A görög mitológia   

A világ születése; istenek születése és harca; 
istenek nemzedékei, világkorszakok; az ember 
teremtése 
Az olimposzi istenek  

További görög mítoszok: 
Hésziodosz: Istenek születése (részletek) 
Hésziodosz: Munkák és napok (részletek) 
A görög mitológia motívumainak, alakjainak 



A görög mitológia híres történetei (Hermész, 
Dionüszosz, Héraklész tettei, Daidalosz és 
Ikarosz, Thészeusz és Ariadné, a Minótaurosz) 

megjelenése későbbi korok irodalmában 
 
 

C) Egyéb teremtésmítosz  

Babiloni teremtésmítosz (részlet)   
III. A görög irodalom 

A) Az epika születése  

Homérosz: Íliász vagy Odüsszeia (részletek)  
B) A görög líra, az időmértékes verselés 

Alkaiosz: Az állam hajója Szemelvények az antik görög lírából 
 Alkaiosz: Bordal 

Szapphó: Aphroditéhez 

Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka 

Anakreón: Töredék a halálról 

Anakreón: Gyűlölöm 
C) A görög dráma   

Színház- és drámatörténet: 
Szophoklész: Antigoné  

Szophoklész: Oidipusz király 
Arisztophanész: Lüszisztraté 

IV.  A római irodalom   

A) A polgárháborúk kora 

Catullus: Gyűlölök és szeretek Catullus: Éljünk, Lesbia 
B) Augustus kora  

Vergilius: Aeneis (Első ének, 1-7.sor) Vergilius: IV. ecloga 
Horatius: Leuconoénak  
Horatius: Licinius Murenához 

Vergilius: IX. ecloga 

Horatius: Thaliarchushoz 

Ovidius: Átváltozások 

Pygmalion 
V.  A Biblia mint kulturális kód 

A) Az Ószövetség (részletek)  

a) Történeti könyvek 

Mózes első könyvéből részletek: Szemelvények az Ószövetségből 
Az Ószövetség motívumainak megjelenése 
későbbi korok irodalmi alkotásaiban 

• Teremtéstörténet 

• József 

Mózes második könyvéből részletek: 

• Kivonulás Egyiptomból (részletek), a 

Tízparancsolat 

b) Tanító könyvek 

• Zsoltárok könyve (23., 42.) 

 Az Ószövetség és a film 
Ridley Scott: Exodus vagy 
Roger Young: Mózes  
(vagy más Ószövetség-feldolgozás) 

 Az Ószövetség és a képzőművészet 
(pl.: Michelangelo Buonarotti, Pieter 
Bruegel, William Blake, Modigliani képei) 

B) Újszövetség (részletek)  



a) Az „örömhír” 

Máté evangéliumából részletek: Szemelvények az Újszövetségből 
Az Újszövetség motívumainak megjelenése 
későbbi korok irodalmi alkotásaiban  
Karinthy: Barabbás 

• Jézus Krisztus születése, 

megkeresztelése 

• Jézus Krisztus tanításai: Hegyi beszéd, 

A magvető példázata 

• Passió-történet  Az Újszövetség és a film 
Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus vagy 
Catharine Hardwicke: A születés (vagy más 
Újszövetség-feldolgozás) 

• Jézus feltámadása 

Lukács evangéliumából (részletek): 

• Az irgalmas szamaritánus Az Újszövetség és a képzőművészet 
(pl.: M.S. mester, Michelangelo Buonarroti, 
Tintoretto, Albrecht Dürer, Caravaggio, 
Munkácsy Mihály) 

• A tékozló fiú 

Pál apostol Szeretethimnusza 

VI.  A középkor irodalma   

A) Egyházi irodalom 

a) Epika: Umberto Eco: A rózsa neve  
Szent Erzsébet legendája (részlet) 
Szent Margit legendája (részlet) 
Szent Gellért püspök legendája (részlet) 
Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről 

Szent Ágoston: Vallomások (részlet) 

 

Halotti beszéd és könyörgés 

b) Líra 

Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas 

anyáról 

Ómagyar Mária-siralom 

B) Lovagi és udvari irodalom  
a) Epika  

Anonymus: Gesta Hungarorum 

(részlet) 
Kálti Márk: Képes krónika (részlet) 

 Irodalom és film 
Terry Jones és Terry Gilliam: Gyalog galopp 

b) Líra   
Walter von der Vogelweide: A 

hársfaágak csendes árnyán 
Walter von der Vogelweide: Ó, jaj, hogy 
eltűnt minden 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – 

Pokol (részletek) 

Irodalom és képzőművészet 
Dante: Pokol Gustave Doré illusztrációi, 
Auguste Rodin munkái 

D) A középkor világi irodalma  

vágánsköltészet 
Carmina Burana (részlet) 

Irodalom és zene 
Carl Orff: Carmina Burana  

François Villon: A nagy testamentum 
(részletek) 

Irodalom és színház 
Szakácsi Sándor – Őze Áron: A cella  

VII. A reneszánsz irodalma 

A) A humanista irodalom  
a) Líra Petrarca: Daloskönyv (részletek) 
Petrarca: Pó, földi kérgem 



Portré: Janus Pannonius Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz 
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól  
Janus Pannonius: Mars istenhez békességért 
Janus Pannonius: A saját lelkéhez 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Janus Pannonius: Egy dunántúli 

mandulafáról 

b) Epika  
Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. 

novella 
Boccaccio: Dekameron (részletek) 

  
B) A reformáció vallásos irodalma, az 

anyanyelvű kultúra születése 

Irodalom és film 
Eric Till: Luther (részlet) 

a) Bibliafordítások 

Károli Gáspár Szent Biblia  
fordítása (részlet) 

Reményik Sándor: A fordító 
Sylvester János: Újtestamentum fordítása 
(ajánló vers) 

b) Zsoltárfordítások 

Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár  
 

c) Heltai Gáspár: Száz fabula 

(részletek) 
Irodalom és film 
Richly Zsolt: Heltai Gáspár mesél (rajzfilmek) 
(részlet) 

C) A reformáció világi irodalma 

a) Históriás énekek Szemelvények a magyar reformáció 
irodalmából  
 
 
 
 
 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 

viadaljáról (részlet) 

b) Széphistóriák  

Gyergyai (Gergei) Albert: História egy 

Árgirus nevű királyfiról és egy tündér 

szűz leányról (részletek) 

 A regény születése  
Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote 
(részletek) 

D) Líra a reformáció korában 

a) Portré: Balassi Bálint 

Balassi Bálint: Egy katonaének További Balassi-versek 
További Shakespeare-szonettek 

Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Adj már 

csendességet… 

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála 

b) William Shakespeare: LXXV. 

szonett 

E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

William Shakespeare:  
Romeo és Júlia 
vagy  
Hamlet, dán királyfi 

Irodalom és film 
Franco Zeffirelli: Romeo és Júlia  
(vagy más feldolgozás) 

Irodalom és film 
Franco Zeffirelli: Hamlet (vagy más 



feldolgozás) 

VIII. A barokk és a rokokó irodalma  

A) Epika 

a) Vitairatok, vallásos értekezések – a 

katolikus megújulás 

Pázmány Péter: Alvinczi Péter 

uramhoz írt öt szép levél (részlet) 

 

b) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk 

eposz 
 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek)  

c) Levél  

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 
(1., 37., 112.)  

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 
(részletek) 

d) Tudományos élet  

Apáczai Csere János: 
          Magyar Encyclopaedia (részlet) 

Apáczai Csere János: Az iskolák felette 
szükséges voltáról (részlet) 

B) A kuruc kor lírája: művek, műfajok  

Rákóczi-nóta  

   Őszi harmat után 
IX. A felvilágosodás irodalma 

A) Az európai felvilágosodás   

a) Epika 

Jonathan Swift: Gulliver utazásai (részletek) Montesquieu: Perzsa levelek (részlet) 
Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberi 
egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól 
(részlet) 
Jean-Jacques Rousseau: Emil (részlet) 
Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú 
Werther szenvedései (részlet) 
Georg Wilhelm Friedrich Herder: Eszmék az 
emberiség történetének filozófiájáról és 
más írások (részlet) 

Voltaire: Candide (részletek) 
 

b) Színház- és drámatörténet 

A francia klasszicista dráma  

Irodalom és színház 
Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Irodalom és színház 
Jean Racine: Phaedra (részlet) 
Pierre Corneille: Cid (részlet) 
Nicolas Boileau-Despréaux: Ars poetica 
(részlet) 

Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. 
(részletek) 

Irodalom és színház 
A német későklasszicista, koraromantikus 
dráma  
Friedrich Schiller: Tell Vilmos vagy más 
Schiller-dráma 

c) Líra 



Robert Burns: John Anderson William Blake: A tigris 
William Blake: A bárány 
Johann Wolfgang von Goethe: A vándor éji 
dala 
Johann Wolfgang von Goethe: A 
Tündérkirály 

Robert Burns: Falusi randevú 

 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, klasszicizmus és 

szentimentalizmus  

a) Epika   

Csokonai Vitéz Mihály:  
          Dorottya vagyis a dámák diadalma a 

fársángon (részletek) 
 
 

Bessenyei György: Egy tudós társaság iránt 
való jámbor szándék (részlet) 
Kármán József: Fanni hagyományai 
(részletek) 
Kármán József: A nemzet csinosodása 
(részlet) 
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója 
(részletek) 

b) Líra   

Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok (részletek) Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 
táborozáskor 
Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom 
természete 
Csokonai Vitéz Mihály: A feredés 
Csokonai Vitéz Mihály: Az anákreoni versek 
Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első 
oskoláról a Somogyban 
Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi 
EkhóhozCsokonai Vitéz Mihály: A vidám 
természetű poéta 

Portré: Csokonai Vitéz Mihály 

 

Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 

Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a 
csikóbőrös kulacshoz 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban  

a) Líra 

Portré: Berzsenyi Dániel   

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei (részlet) 
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.) 
Berzsenyi Dániel: Horác 
Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz 
Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 
Berzsenyi Dániel: Napóleonhoz 
Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa! 
Kölcsey Ferenc: Bordal 
Kölcsey Ferenc: Csolnakon 
 

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék       
barátnémhoz 

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

Kisfaludy Károly: Mohács (részlet) 

Portré: Kölcsey Ferenc  

kölcsey Ferenc: Himnusz 

Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második  
            éneke 

b) Epika 

Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok 
(részletek) 

Kölcsey Ferenc: Mohács (részlet) 



Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 
c) Színház és dráma 

Katona József: Bánk bán  Irodalom és zene 
Erkel Ferenc: Bánk bán 

 
 

Irodalom és tévéjáték 
Kisfaludy Károly: A kérők 
Bohák György: A kérők  

X. A romantika irodalma  

a) Az angolszász romantika  

George Byron egy szabadon választott művéből részlet 

Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet) Irodalom és film 
Richard Thorpe: Ivanhoe 

 Irodalom és film/tévéjáték 
Jane Austen: Büszkeség és balítélet 
Joe Wright/Simon Langton: Büszkeség és 
balítélet 
vagy: más Jane Austen-regény adaptációja 

Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős 
gyilkosság 

 

Edgar Allan Poe: A kút és az inga 
Edgar Allan Poe: A fekete macska 
Edgar Allan Poe: A holló 

b) A francia romantika  

Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame 
(részlet) 

Irodalom és film/zene 
Jeane Delannoy: A párizsi Notre-Dame vagy 
Gary Trousdale- Kirk Wise: A Notre Dame-i 
toronyőr 
vagy a regény más feldolgozása 

Irodalom és film/zene 
Jean-Paul Chanois: Nyomorultak vagy 
Bille August: Nyomorultak  
vagy a regény más feldolgozása 

c) A német romantika  

Heinrich Heine: Loreley Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek 
Heinrich Heine: Memento 

d) Az orosz romantika  

Alexandr Szergejevics Puskin: Anyegin 
(részletek) 

Alexandr Szergejevics Puskin: A pikk dáma 
 

e) A lengyel romantika  

Adam Mickiewicz: A lengyel anyához Adam Mickiewicz: Ősök (részlet) 
XI. A magyar romantika irodalma 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából 

a) Vörösmarty Mihály 

 Epika 

 Zalán futása (Első ének, részlet) 

− Líra Magyarország címere 
Virág és pillangó 
Liszt Ferenchez 
Az élő szobor 

Szózat 

Gondolatok a könyvtárban 

A merengőhöz 



Az emberek Ábránd  
Fóti dal 
 

Előszó 

A vén cigány 

− Drámai költemény 

Csongor és Tünde 
b) Petőfi Sándor  

− Líra  

A négyökrös szekér Hortobágyi kocsmárosné 
Isten csodája 
A virágnak megtiltani nem lehet 
Szeget szeggel 
Csokonai 
Megy a juhász szamáron 
Szeptember végén 
Beszél a fákkal a bús őszi szél 
Várady Antalhoz 
Európa csendes, újra csendes 
Pacsirtaszót hallok megint 
Szabadság, szerelem 
 

A bánat? egy nagy oceán 

A természet vadvirága 

Fa leszek, ha… 

Reszket a bokor, mert… 

Minek nevezzelek? 

 

Egy gondolat bánt engemet 

 

 A puszta, télen vagy Kis-Kunság 

A XIX. század költői 

Fekete-piros dal 

 

− Epika  

A helység kalapácsa (részlet) Úti levelek (részletek) 

Az apostol (részlet)  
c) Jókai Mór 

− Elbeszélések  

A tengerszem tündére A megölt ország 
A debreceni kastély 
A magyar Faust 
Két menyegző 

A huszti beteglátogatók 

− Regények  

Az arany ember 
 

Irodalom és film 
Várkonyi Zoltán: Egy magyar nábob vagy 
Várkonyi Zoltán: Kárpáthy Zoltán vagy 
Várkonyi Zoltán: Fekete gyémántok 

B) Tudományos élet a romantika korában 

Erdélyi János: A magyar népdalok (részlet) Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 
irodalomtörténet a legrégibb időktől a 
jelenkorig rövid előadásban (részlet) 

Bajza József: Dramaturgiai és logikai leckék 
(részlet) 

Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 
irodalomtörténet (részlet) 

 

 

 

 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 



 

Homérosz: Odüsszeia (részletek) 

Szophoklész: Antigoné 

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből. 

 

Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

François Villon: A nagy testamentum (részletek) 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.) 

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 
 

MEMORITEREK 

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 

Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak) 

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 

Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 
 

MAGYAR IRODALOM 
 

 

 
I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

4  



 
A) A művészet fogalma, művészeti ágak. Művészet és irodalom. 

Az irodalom születése, hatása. Az irodalmi kommunikáció 

1  

B) Szerzők, művek párbeszéde – a művészet 

 
1 
 

C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei 1 
 

 
D) Műnemi-műfaji rendszer 

1 
 

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 8  
 

A) Az ősi magyar hitvilág 

3  

 
B) A görög mitológia 

4  

C) Egyéb teremtésmítosz - Babiloni teremtésmítosz 

 

1  

 
III. A görög irodalom 

11  

 
A) Az epika születése 

4  

 
B) A görög líra, az időmértékes verselés 

3  

 
      C)  A görög dráma 

4  

 
IV. A római irodalom 

4  

 
V. A Biblia mint kulturális kód 

12  

 
A) Az Ószövetség 

5  

 
B) Újszövetség 

7  

 
VI. A középkor irodalma 

11  

 
A) Egyházi irodalom 

3  

 
B) Lovagi és udvari irodalom 

2 
 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 3  
D)  A középkor világi irodalma 

 
3 
 

 
VII. A reneszánsz irodalma 

16  

 
A) A humanista irodalom 

4  

  

 2 



B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra 

születése, hatása az irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 

 
C) A reformáció világi irodalma 

2 
 

D) Líra a reformáció korában 4  
E) Dráma a reformáció korában 4  
VIII.    A barokk és a rokokó irodalma 7  
A) Epika 5  
B) A kuruc kor lírája: műfajok, művek 2 
IX. A felvilágosodás irodalma 28 

A) Az európai felvilágosodás 9  
a) Epika 5  
b) Dráma 3  
c) Líra 1 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, 

klasszicizmus és szentimentalizmus 

8  

a) Epika 2  
b) Líra 6  

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 11  
a) Líra 8  
b) Epika 1 
c) Dráma 2  

X. A romantika irodalma 9  
a) Az angolszász romantika 3  
b) A francia romantika 2  
c) A német romantika 1 
d)Az orosz romantika 2  

                  e)A lengyel romantika 1 
XI. A magyar romantika irodalma I. 26  

A) Életművek a magyar romantika irodalmából I. 25 
 

a) Vörösmarty Mihály 8  
b) Petőfi Sándor 10  
c) Jókai Mór 7  

B) Irodalomtudomány a romantika korában 1 

Szabadon felhasználható órák (órakeret maximum 20%-a) az 
intézmény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, 
tehetséggondozásra, illetve a tanár által választott alkotók, művek 
tanítására évfolyamonként 17-17 óra 

34 

magyar irodalom óraszám 170  
 

 

IRODALOM 
 

TÉMAKÖR: I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM:4 óra 



2.1.1. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Változatos lírai, kisprózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése 

− Szerző, előadó, terjesztő és befogadó változó viszonyrendszere: a művészetben való 

részvétel lehetőségei 

− Nyelv és nyelviség az irodalomban: a képi és a hangzó nyelv, szóképek és retorikai 

alakzatok a hétköznapi és az irodalmi kommunikációban 

2.1.2. FOGALMAK 
2.1.3. művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, 
alkotó, terjesztő, másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, 
dráma, műfaj, monda, elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, 
metafora, hasonlat, költői megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, 
dialógus, monológ 
2.1.4. FEJLESZTÉSI FÓKUSZPONTOK: 
Felfedezéses tanulás, a motiváció fenntartása az élményszerűség biztosításával, 

kortárs művészeti alkotások, zsánerműfajok, népszerű ifjúsági irodalom 

 

TÉMAKÖR: II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 

2.1.5. JAVASOLT ÓRASZÁM:8 óra  
2.1.6. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS CÉLOK 
− A mítoszok kulturális jelentőségének megértése 

− Hősök és archetípusok a kortárs kultúrában, pl. populáris filmen, videojátékban vagy 

képregényben 

− Mítosz- és hőstípusok megkülönböztetése, felismerése. Mítoszok, mondák és népmesék 

– Az archaikus, mitikus világkép és a kortárs világkép viszonyának mérlegelése  

− Az  alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai 

történetekben és eposzokban 

−  A vándormotívumok felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy 

− Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése 

− A történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív struktúra 

szerepének felismerése 

− A görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, mitológiai 

és irodalmi adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs. 

2.1.7. FOGALMAK 
szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos,  világfa, antikvitás, 

mítosz, mitológia eredetmítosz,archaikus világ, archetípus 

2.1.8. FEJLESZTÉSI FÓKUSZPONTOK: 
interdiszciplinaritás: történelem, művészettörténet, zene, kulturális antropológia, 
művelődéstörténet, hagyományértés,  
mítoszok továbbélése a kortárs művészetekben 
projektmunka, drámapedagógia, 
 

TÉMAKÖR: III. A görög irodalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM:11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek alapján  

– Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból  



– Szemelvények megismerése a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, 

Szimónidész) és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból). 

– A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése 

– Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének bemutatása 

többféle értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen,  

– Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és drámatörténetre 

gyakorolt hatásának megismerése 

– A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 

– Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben 

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

– Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

– A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

– Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása  

– Különféle magatartásformák, konfliktusok, értékek és hibák (harmónia, mértéktartás,) 

felismerése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése. 

2.1.9. FOGALMAK 

eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex 

machina, hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, 

tragédia, komédia, dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, 

expozíció, konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis 

FEJLESZTÉSI FÓKUSZPONTOK: 

probléma alapú tanulás (Antigoné), kutatás alapú tanulás (internetes/könyvtári kutatás), 

kritikus gondolkodás: forráskritika 

 

TÉMAKÖR: IV. A római irodalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

– Szemelvények megismerése a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius művek, 

továbbá Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek. 

– Arómai irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése  

– Emberi magatartásformák azonosítása, értékelése a művek, illetve a szerzők portréi 

alapján; a horatiusi életelvek érvényességének vizsgálata;  

– Irodalmi műfajok, versformák megismerése; 

– A görög és római kultúra viszonyának értelmezése; 

– A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi 

adaptációk, intertextualitás); 

 

FOGALMAK 

 imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica 



FEJLESZTÉSI FÓKUSZPONTOK: 

interdiszciplinaritás: történelem, filozófia és társadalomtudományok, előzetes tudásra építő 

aktív tanulás (görög irodalmi alapok), 

 

 

TÉMAKÖR:V. A Biblia mint kulturális kód 
JAVASOLT ÓRASZÁM:12 óra   

2.1.10. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és 

jelentőségének megértése 

− Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és 

műfajok megismerése 

− Háttérismeretek a Bibliához mint az európai kultúra korokon és világnézeteken átívelő, 

alapvető kódjához 

− Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más művészeti 

ágakban 

− A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben, 

szólásokban, témákban, motívumokban 

− A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma 

− A Biblia hatástörténetét feltáró és megértető, önálló és csoportos kutatási és 

projektfeladatok 

2.1.11. FOGALMAK 
2.1.12. Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás,kánon, kanonizáció, 
teremtéstörténet, pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, 
kereszténység, evangélium, szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, 
passió, kálvária, apokalipszis 
FEJLESZTÉSI FÓKUSZPONTOK: 

hagyományértés, európai kultúra gyökereinek tudatosítása, művelődéstörténet, kortárs 

irodalmi kapcsolódási pontok, bibliai motívumok továbbélése a művészetekben (filmes 

élmények keresése): kutatás alapú tanulás, intertextualitás szerepe a műértésben 

A tanulási folyamat több 

szakaszból áll: a probléma pontos körülhatárolása, hipotézisek megfogalmazása, adatgyűjtés, 

a probléma megoldására tett próbálkozások. A problémát be lehet mutatni képsorozattal, 

szemléltető videóval vagy másként. A probléma pontos körülhatárolása során a tanárnak meg 

kell bizonyosodnia róla, hogy a tanulók alaposan megértették a probléma lényegét. 

Előfordulhat, hogy már a hipotézis alkotás szakaszában is adatgyűjtésre van szükség. A 

folyamat lezárásakor a tanár figyelembe veszi a tudástartalom elsajátítását és az olyan 

folyamatkészségek alkalmazását, mint a megfigyelés, adatgyűjtés, kritikus gondolkodás, 

következtetés. 

 

TÉMAKÖR: VI. A középkor irodalma 

2.1.13. JAVASOLT ÓRASZÁM:11 óra  
2.1.14. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

− A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 



− Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

− A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

− A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

− Szövegrészlet elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, 

lovagi epika, legenda, himnusz 

− A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban 

− A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése  

− Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése  

− A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése  

− Az antikvitás  középkorra tett hatásának felismerése (pl. Vergilius-Dante)  

− Dante és Villon életműve jelentőségének megértése 

 

2.1.15. FOGALMAK 
2.1.16. középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, 
skolasztika, katedrális, vallomás, legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, 
moralitás, vágáns költészet, nyelvemlék,szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, 
prédikáció, Pokol, Purgatórium, Paradicsom, emberiségköltemény, allegória, szimbólum, 
tercina, balladaforma, rondó, rím, oktáva, testamentum, haláltánc, oximoron 
FEJLESZTÉSI FÓKUSZPONTOK: 

 

Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, kódjaival. A 

történelmi és művelődéstörténeti korszakolás problémáinak (ókor- középkor- reneszánsz 

fogalmak koordinátái) megértetése, érzékenyítés a középkori irodalom sajátosságaira, 

műfajok, világkép, értékrend, néhány alkotás befogadásának támogatása. 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése.  Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar 

kultúra legkorábbi emlékeinek megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori 

írásbeliség szerepének, a nyelvemlékek jelentőségének tudatosításával. 

Művelődéstörténeti összefüggések megértése. 

 

TÉMAKÖR:VII. A reneszánsz irodalma 

JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM: 18 óra  

 

 A,  A humanista irodalom 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  
2.1.17. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

− A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

− Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

− A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

− A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

− Petrarca-szonett megismerése  

− a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével  



FOGALMAK 

 reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers  

 

 B,   A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az irodalomra, 

a magyar nemzeti tudatra 

JAVASOLT ÓRASZÁM:2 óra 

− A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és hogyan) 

megértése  

 

C, A reformáció világi irodalmából 

2.1.18. JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 
2.1.19. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség) 

megismerése 

− A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése 

− A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének 

megismerése 

 

FOGALMAK 

bibliafordítás,  zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers, 

mese, példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia 

 

D, Líra a reformáció korában 

2.1.20. JAVASOLT ÓRASZÁM:4 óra  
2.1.21. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

− Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

− Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos verselés alapjai 

− Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban 

− A szonett formai változása Shakespeare-nél 

− A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével. 

2.1.22. FOGALMAK 
2.1.23. Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett 
 

E, Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

2.1.24. JAVASOLT ÓRASZÁM:4 óra 
2.1.25. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és 

nyelvezet befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására 

− A színházi kultúra alapvető változásai a görög színháztól a shakespeare-i színházig 

− A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 

− Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben 

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 



− Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

− A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

− A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása 

− Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása 

FOGALMAK 

blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma, 

bosszúdráma, lírai tragédia      

FEJLESZTÉSI FÓKUSZPONTOK: 

Az eszménykép és műalkotás helyének tudatosítása a hétköznapi életben. A reneszánsz 

eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói magatartások befogadása révén az azonosulás 

és kritikai érzék fejlesztése. Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás 

problémáinak tudatosítása. A poétikai műveltség továbbépítése (novella, szonettforma, 

versciklus). A hazához való felelős kötődés felismerése. Egy humanista alkotó portréjának 

megismerése. Az életmű néhány fontos témájának tudatosítása, értékelése. Az emberi lét és az 

embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő 

megvitatása, test és lélek viszonyának értelmezési lehetőségei. A történeti és a 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak változó jelentésének megértése. A 

reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség) megismerése. 

A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és hogyan) 

megértése.  A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek 

megismerése. A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, 

sokszínűségének megismerése. A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. Az írásbeliség 

szerepének tudatosítása. Művelődéstörténeti összefüggések megértése. A magyar nyelvű 

költészet megbecsülése, a Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek 

felismerése. A szövegvers és dallamra írott énekvers megkülönböztetésének kérdései. 

Életformák találkozásai, értelmezései: végvári élet, költő lét. Az életmű megközelítési 

problémáinak (kötetkompozíció; kéziratos énekeskönyv; különféle felfogások: kompozíció / 

tematika, dallamvers, szövegvers) megértését támogató Balassi Bálint portré közvetítése. 

Szövegbefogadási képességek, ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos formák ritmizálása, a 

Balassi-strófa azonosítása. 

− A  tanulási területek összekapcsolódása a tanulási folyamat természetes részeként 

− Digitális technológiával támogatott aktív tanulás 

− Jelenségalapú stratégiák és módszerek alkalmazása 

−Tanulói ötletek és javaslatok méltányolása a problémamegoldás folyamatának szervezésében 

 

TÉMAKÖR: VIII. A barokk és a rokokó 
JAVASOLT ÓRASZÁM:7óra  

2.1.26. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak 

megismerése 

− A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 



− Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

− A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

− A törzsanyagban felsorolt szerzők és műveik megismerése,rendszerezése,  

− a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyaghoz tartozó művek olvasásával és értelmezésével 

2.1.27. FOGALMAK 
2.1.28. barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk 
körmondat, pátosz, röpirat, fiktív levél,  kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, 
kesergő, rokokó, emlékirat 
FEJLESZTÉSI FÓKUSZPONTOK 

A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék továbbfejlesztése (pl. 

művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat, irányzatok egymás mellett élése); 

képesség a barokk/rokokó alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítására, megnevezésére. 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális gondolkodásra és 

ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához való kötődés erősítése, a Zrínyi által 

képviselt értékek elfogadása. Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus-és formaérzék 

fejlesztése: a barokk formajegyeinek, a világkép és műfajok, poétikai/retorikai megoldások 

összefüggéseinek megismertetése (az irodalmi művekben és más művészeti ágakban). A 

műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, 

megértésének támogatása.   

 

TÉMAKÖR: IX. A felvilágosodás irodalma 
JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM:29 óra  
 
A, Az európai felvilágosodás 
JAVASOLT ÓRASZÁM:9 óra  

2.1.29. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

− Az európai irodalom nagy korstílusai jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 

megismerése 

− Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílusok jelenléte a képzőművészetekben 

− Az európai irodalom nagy korstílusai időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 

− A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

− A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, áttekintése a 

történetiség, a korstílusok nézőpontjából 

− A klasszicizmus eszmetörténeti háttere, főbb sajátosságai  

− A felvilágosodás mint mozgalom és mint eszmetörténeti irányzat 

FOGALMAK 

felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, empirizmus, 

utaztató regény, tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista dráma, normatív 

poétika, rezonőr, weimari klasszika, drámai költemény 

 

FEJLESZTÉSI FÓKUSZPONTOK 



Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzeteknek elhelyezése többféle 

értelmezési kontextusban, ezáltal az erkölcsi és esztétikai ítélőképesség fejlesztése. 

Felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A szabadság eszményének 

különböző megközelítései. A művekben megjelenített erkölcsi és világképi problémák 

mérlegelő értékelése.  

Kutatás alapú tanulás (inquiry-based learning): Ez a tanulási megközelítés a tudományos 

kutatás bizonyos lépéseit modellezi, egyaránt alkalmaz induktív és deduktív megközelítéseket 

és erőteljesebb a tanár irányító, sugalmazó szerepe a felfedezéses tanuláshoz képest. A 

tanulási folyamat több szakaszból áll: a probléma pontos körülhatárolása, hipotézisek 

megfogalmazása, adatgyűjtés,   

probléma megoldására tett próbálkozások. A problémát be lehet mutatni képsorozattal, 

szemléltető videóval vagy másként. A probléma pontos körülhatárolása során a tanárnak meg 

kell bizonyosodnia róla, hogy a tanulók alaposan megértették a probléma lényegét. 

Előfordulhat, hogy már a hipotézis alkotás szakaszában is adatgyűjtésre van szükség. A 

folyamat lezárásakor a tanár figyelembe veszi a tudástartalom elsajátítását és az olyan 

folyamatkészségek alkalmazását, mint a megfigyelés, adatgyűjtés, kritikus gondolkodás, 

következtetés. 

 

 

B, A felvilágosodás korának magyar irodalmából: rokokó, klasszicizmus, 
szentimentalizmus 
JAVASOLT ÓRASZÁM:8 óra  

2.1.30. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

− A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

− Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

− A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

− a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyagban rögzített szerzők és műveik olvasásával és 

értelmezésével  

FOGALMAK 

vátesz, röpirat, komikus vagy vígeposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, ortológusok, 

neológusok, stílusszintézis, piktúra, szentencia, anakreoni dalok, népies helyzetdal 

 

FEJLESZTÉSI FÓKUSZPONTOK 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése által a nemzeti és az 

európai identitás erősítése. Az egyén és közösség problémáinak európai és hazai dimenziói: 

polgárosodás, parlagiasság. Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló 

törekvések megbecsülése. A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, 

értekezések gondolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágosodás időszakának, 

irodalmi életének, néhány sajátosságának megismertetése; a nyelvújítási mozgalom 

jelentőségének tudatosítása.  

 

C, A klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 
JAVASOLT ÓRASZÁM:11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

− A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai és prózai szövegek olvasása, értelmezése 



−  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése  

− Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

− A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

− Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

− Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

− Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

− Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

− Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés alapjai 

− A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével 

FOGALMAK 

nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, nemzeti 

identitás, közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet 

FEJLESZTÉSI FÓKUSZPONTOK 

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák felismertetése, összefüggésben 

Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével 

 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben és a figurák alakjában. A tettek és a szavak közötti 

viszony szerepének felismerése. A „nemzeti dráma” mint közös ismeret. A tragédiában 

megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése.  

Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére (problematika, drámai 

szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”). Érvelő képesség: álláspontok megismerése, 

összevetése, értékelése.  

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A nemzeti romantika sorskérdéseinek 

elemzése. Az alkotók műveiben megjelenített egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és 

értékelése. A reformkor–nemzeti romantika–népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és 

jelentőségének felismertetése. Kölcsey-  művek befogadásának, értelmezésének elősegítése, 

jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése.  

 

drámapedagógia módszerek, kutatás alapú tanulás, differenciálás, csoportmunka 
 

TÉMAKÖR: X. A romantika irodalma 
JAVASOLT ÓRASZÁM:9 óra  
2.1.31. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

− Az európai irodalom nagy korstílusa jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 

megismerése 

− Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílus jelenléte a képzőművészetekben 

− Az európai irodalom nagy korstílusa időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 



− A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

− Az európai romantika sajátosságai; néhány szövegrészlet a romantikus művek köréből 

2.1.32. FOGALMAK 
korstílus, romantika, versesregény, történelmi regény, felesleges ember 

 

FEJLESZTÉSI FÓKUSZPONTOK 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódási pontjainak felismerése által a nemzeti és 

az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság viszonyának értelmezése különböző 

korstílusokban. Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei és erkölcsi törekvések 

értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a kritikus, realista szemlélet 

együtthatásának megértetése. 

Felkészítés a stiláris és hangnemi összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. 

Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező képességek: házi olvasmány 

önálló feldolgozása, beszámoló készítése. 

 

TÉMAKÖR: X. A magyar romantika irodalma 
JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM: 26 óra  
 
A, Életművek a magyar romantika irodalmából  
                1, Vörösmarty Mihály 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  
2.1.33. FEJLESZTÉSI FELADAZOK ÉS ISMERETEK 

− A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése Vörösmarty 

Mihály életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint 

− Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 

− Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

− A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, értelmezése 

− Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

− A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

− Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

2.1.34. FOGALMAK 
rapszódia, drámai költemény 

 

 

2, Petőfi Sándor 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megnevezett versek 

szövegre épülő ismeretén, értelmezésén, elemzésén 

− Petőfi életművének főbb témái (szerelem, táj, haza, forradalom, család, házasság, ars 

poetica stb.) és műfajainak megismerése 



− A költő epikájának (Az apostol, A helység kalapácsa) néhány sajátossága részletek vagy 

egész mű tanulmányozásán keresztül 

− Petőfi alkotói pályájának és életútjának kapcsolatai, főbb szakaszai 

− A népiesség és a romantika jelenlétének bemutatása Petőfi Sándor életművében 

− Petőfi életútja legfontosabb eseményeinek megismerése; Petőfi korának irodalmi életében 

− A Petőfi-életmű befogadástörténetének néhány sajátossága, a Petőfi-kultusz születése 

− A Petőfi-életmű szerepe, hatása a reformkor és a forradalom történéseiben 

2.1.35. FOGALMAK 

népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai 

realizmus, látomásköltészet, zsenikultusz 

 

3, Jókai Mór 

2.1.36. JAVASOLT ÓRASZÁM:7 óra 
2.1.37. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

− Legalább egy regény önálló elolvasása 

− Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenése, a sajtó és a 

könyvnyomtatás szerepe 

− A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése 

− Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal 

− Szövegek közös értelmezése az elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 

2.1.38. FOGALMAK 
irányregény, utópia, szigetutópia 

 

FEJLESZTÉSI FÓKUSZPONTOK 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A nemzeti romantika sorskérdéseinek 

elemzése. Az alkotók műveiben megjelenített egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és 

értékelése. A reformkor–nemzeti romantika–népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és 

jelentőségének felismertetése. Kölcsey- művek befogadásának, értelmezésének elősegítése, 

jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése.  

 

B, Irodalomtudomány a romantika korában 

JAVASOLT ÓRASZÁM:1óra 
FOGALOM 

nemzeti szemlélet, korszerű népiesség 

FEJLESZTÉSI FÓKUSZPONTOK 

Kutatás alapú tanulás, nemzet fogalmának történeti áttekintése, nemzet kultúrájának forrásai 

(népdal, népművészet). Benedek Elek, Illyés mesegyűjteménye, Arany László, Kriza János: 

Vadrózsák  

Interdiszciplinaritás: ének-zene, művészettörténet, vizuális kultúra, történelem (Bartók, 

Kodály) 

szintezett feladatok (egyéni rétegmunka), előzetes tudásra építés és sikerélmény biztosítása, 

aktív tanulás, online oktatási környezet 

 



 

11-12. évfolyam 

 

A 11-12. évfolyam a közoktatás utolsó szakasza. Ez a képzési szakasz a nevelési és oktatási 

célokat tekintve a legösszetettebb: nemcsak új ismereteket kell átadni, hanem a meglévő 

ismeretek gyakorlati felhasználását is, emellett bővíteni és fejleszteni kell a tanulók 

kompetenciáit. Kiemelt feladat a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. Ennek a képzési 

szakasznak a végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Fontos cél, hogy ismereteik és 

képességeik birtokában önállóan fel tudjanak készülni a közép- és az emelt szintű érettségire.  

 

A 11-12. évfolyamon elvárható, hogy a tanulók képesek legyenek projekt- vagy 

kutatómunkában részt venni. Etikusan és kritikusan használják a hagyományos, papíralapú, 

illetve a világhálón található és egyéb digitális adatbázisokat. Felismerjék az adott 

kommunikációs helyzetet, s arra írásban és szóban is adekvátan válaszoljanak. Képesek 

legyenek az összetett szövegek elsődleges jelentése mögé látni, a jelentéseket értelmezni, 

gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, illetve az adott kommunikációs 

helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel vagy cáfolatokkal 

igazolni nézeteiket, véleményüket. Sajátítsák el a mindennapi életben szükséges 

szövegalkotás alapvető követelményeit (műfajok, stílus, retorikai építkezés).  

 

A tanulmányaik során szerzett ismereteik és készségeik révén ismerjék a magyar 

irodalomtörténet korszakait, képesek legyenek azokat az európai és világirodalmi 

folyamatokkal összekapcsolni. Lássák meg a magyar irodalom nagy filozófiai, társadalmi, 

esztétikai kérdésfelvetéseit, az egyes művekben található válaszokat ezekre a kérdésekre. 

Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi alkotások időn és téren átívelő párbeszédét, a magyar 

irodalom jellegzetes motívumait, s ezek jelentésváltozását az irodalomtörténetében. Váljanak 

képessé az absztrakt gondolkodásra, a differenciált véleményalkotásra. Értsék az irodalom és 

a történelem kapcsolatát. Ezt szolgálja „A XX. századitörténelem az irodalomban” című 

anyagrész. A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a XX. századi magyar, 

illetve európai történelem kataklizmáit. Ennek révén szembesüljenek történelmi, erkölcsi 

kérdésekkel. 

 

Ez az utolsó nevelési-oktatási szakasz, melyben lehetőség nyílik az erkölcsi és érzelmi 

nevelésre. A XIX-XX. századi irodalmi művek két nagy témája a nemzeti, illetve a személyes 

identitáskeresés. A művek kaleidoszkópszerű sokszínűsége lehetőséget teremt arra, hogy a 

Kárpát-medencei irodalomban felvetődő történelmi sorskérdésekkel, nemzeti és személyes 

erkölcsi dilemmákkal találkozzanak a tanulók. Ezekre a dilemmákra reagálva fejlődjék 

erkölcsi érzékenységük, érzelmi intelligenciájuk. Nemzeti és személyes identitásuk 

kialakulásában, szociális kompetenciáik fejlesztésében irodalmunk, nyelvünk ismerete a 

tanulók segítségére van.  

Ennek a képzési szakasznak a feladata – a műveltségátadás, a kompetencia és 

érzelemfejlesztés mellett –, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, 

felkészítse őket a továbbtanulásra. 

Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai: 

• Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és 

-történeti tudásuk gazdagodása lehetővé teszi, hogy a tanulók összetett szövegeket 

értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy 

mű értelmezésére, elemzésére vagy két mű – megadott szempontok alapján történő – 

összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy 

értekezésben tudják kifejteni. 



• Cél, hogy a képzés ezen szakaszában a különböző művészeti ágak közös témáit, 

motívumkincsét, kérdésfelvetéseit is megértsék. Tudatosítsák, hogy egy-egy irodalmi 

alkotás adaptációja önálló művészeti alkotás. Az eredeti mű és az adaptáció 

összevetésével mindkét művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő 

problémafelvetést érzékelni. 

• A XIX-XX. századi irodalom rendkívüli gazdagságából ismerjenek meg a diákok 

átfogó életműveket, több műnemben alkotó szerzőkről portrékat, illetve egy-egy – 

döntően egy műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról 

metszetet kapjanak. Cél, hogy ismerjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő 

jelentőségű, már lezárt életművel bíró alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi 

mozgalmait.  

 

2.2. A 11-12. ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 

 

2.3. Irodalom 

TÖRZSANYAG 
(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK 

I. A klasszikus modernség irodalma  

A) A nyugat-európai irodalom 

 Charles Dickens: Twist Olivér 
a) Honoré de Balzac: Goriot apó 

(részletek)vagy 

                  Stendhal: Vörös és fekete   
                  (részletek)             

Irodalom és film  
Gustave Flaubert: Bovaryné vagy 
Tim Fywell: Bovaryné 
(vagy más feldolgozás) 

 Guy de Maupassant: Gömböc és más 
történetek 

b) Színház- és drámatörténet: 

Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy 
                 Nóra (Babaotthon) 

 

B) Az orosz irodalom 

a) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A 

                   köpönyeg            
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az orr 

b) Fjodor Mihajlovics 

Dosztojevszkij:  

                   Bűn és bűnhődés (részletek) 

 

c) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan  

                  Iljics halála   
Irodalom és film 
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna Karenina 
vagy 
Joe Wright: Anna Karenina 
(vagy a regény más feldolgozása) 



d) Színház- és drámatörténet: 

                   Anton Pavlovics Csehov: Sirály 
                   vagy Ványa bácsi 
 

Irodalom és színház 
Anton Pavlovics Csehov: Három nővér 
(valamelyik színházi adaptációja) 

C) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

a) Charles Baudelaire  

                   A Romlás virágai – Előszó Egy dög 
Kapcsolatok                    Az albatrosz  

b) Paul Verlaine  

                   Őszi chanson Holdfény 

                   Költészettan 

c) Arthur Rimbaud  

                   A magánhangzók szonettje 
 

Kenyérlesők 
A részeg hajó (részlet) 

D) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

a) Arany János  

• Epika Toldi szerelme (részletek) 
Buda halála (részletek)A nagyidai cigányok 
(részletek)  
A walesi bárdok 
Tetemre hívás 
Híd-avatás  
Tengeri-hántás  

              Toldi estéje 

• Balladák 

              Ágnes asszony 

              V. László 

              Vörös Rébék 

• Líra  

             Fiamnak Visszatekintés 
Széchenyi emlékezete  
Az örök zsidó 
Őszikék  
Tamburás öreg úr 
Sejtelem 
A tölgyek alatt 

             Letészem a lantot 

             Kertben 

             Epilógus 

             Kozmopolita költészet 

Mindvégig 

b) Mikszáth Kálmán Tímár Zsófi özvegysége 
Hova lett Gál Magda 
Szegény Gélyi János lovai 

            Az a fekete folt 

            Bede Anna tartozása 

            A bágyi csoda 

            Beszterce ostroma 

Irodalom és tévéjáték 
Zsurzs Éva: A fekete város (részlet) 

2. Színház- és drámatörténet 

            Madách Imre: Az ember tragédiája Mózes 
3. Szemelvények a XIX. század második felének és a századfordulónak a  magyar 

irodalmából 

a) Tompa Mihály  

            A gólyához Népdal 
             A madár, fiaihoz 

b) Gárdonyi Géza  



            Az én falum (részletek) Az Isten rabjai (részlet) 

            A láthatatlan ember (részlet) 
c) Vajda János  

           Húsz év múlva A virrasztók 
Az üstökös 

 Reviczky Gyula 

 
 

Magamról 

Schopenhauer olvasása közben 
II. A magyar irodalom a XX. században 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 

a) Herczeg Ferenc  

            Az élet kapuja A hét sváb (részlet) 

            Fekete szüret a Badacsonyon 

Színház- és drámatörténet: 
            Bizánc  

Irodalom és színház 
Kék róka (részlet) 

b) Ady Endre A Tisza-parton 
Lédával a bálban 
Vér és arany 
Sem utódja, sem boldog őse… 
Az eltévedt lovas 
Elbocsátó szép üzenet       
Sípja régi babonának 
Köszönöm, köszönöm, köszönöm 
Ember az embertelenségben 
A Hortobágy poétája 
Párisban járt az Ősz 

      Góg és Magóg fia vagyok én… 

      Héja-nász az avaron 

      Harc a Nagyúrral 

      Új vizeken járok 

      Az ős Kaján 

             A Sion-hegy alatt  

             Az Úr érkezése 

             Kocsi-út az éjszakában 

             Emlékezés egy nyár-éjszakára 

             Őrizem a szemed  
c) Babits Mihály  

In Horatium A Danaidák 
Húsvét előtt  
Örök kék ég a felhők mögött (részlet) 
Ádáz kutyám 
A gazda bekeriti házát 
Csak posta voltál 
Balázsolás 
A gólyakalifa (részlet) 
Cigány a siralomházban 

A lírikus epilógja 

Esti kérdés 

Jobb és bal 

Mint különös hírmondó… 

Ősz és tavasz közt 

Jónás könyve; Jónás imája 

d) Kosztolányi Dezső 
A szegény kisgyermek panaszai 

(részletek: Mint aki a sínek közé 

esett…, Azon az éjjel, Anyuska régi 

képe) 

Számadás 
Vörös hervadás 
Októberi táj 
Marcus Aurelius 
Esti Kornél éneke 
 

Boldog, szomorú dal 

Őszi reggeli 

Halotti beszéd 

Hajnali részegség 

Édes Anna Irodalom és film 



Kosztolányi Dezső: Pacsirta 
Ranódy László: Pacsirta 

 
Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, 
melyben egy közönséges 
villamosútról ad megrázó leírást, – s 
elbúcsúzik az olvasótól 

Esti Kornél kalandjai…; Az utolsó felolvasás 
A fürdés 
A kulcs 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  

a) Móricz Zsigmond 

     Tragédia Judith és Eszter 
Barbárok 
Tündérkert (részlet) 

                 Úri muri 

b) Wass Albert  

Adjátok vissza a hegyeimet! Irodalom és film 
Koltay Gábor: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Üzenet haza A funtineli boszorkány(részlet) 
C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából – a Nyugat alkotói 

a) Juhász Gyula  

Tiszai csönd Halotti beszéd 
Anna örök Utolsó vacsora 

Szerelem 
b) Tóth Árpád  

Esti sugárkoszorú Kisvendéglőben 
Elégia egy rekettyebokorhoz 
Jó éjszakát 
Álarcosan 

Lélektől lélekig 

Isten oltó-kése 

           c) Karinthy Frigyes  

      Így írtok ti (részletek) Tanár úr, kérem (részletek) 
Utazás a koponyám körül (részlet) 
Előszó 

      Találkozás egy fiatalemberrel 

 

 

Szerb Antal 

Budapesti kalauz marslakók számára 
Utas és holdvilág (részlet) 

 
III. A modernizmus irodalma 

A) Avantgárd mozgalmak 

a) Guillaume Apollinaire: A 

megsebzett galamb és a szökőkút 
Expresszionizmus, szürrealizmus, egyéb 
avantgárd irányzatok; 
Filippo Tommaso Marinetti: Óda egy 
versenyautomobilhoz 

b) Kassák Lajos: A ló meghal a 

madarak kirepülnek (részlet) 

B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

a) Thomas Stearns Eliot: A 

háromkirályok utazása (részlet) 
Thomas Stearns Eliot: Macskák (részlet) 

 Gottfried Benn: Kék óra 
 Federico García Lorca: Alvajáró románc, Kis 

bécsi valcer 
C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 



a) Franz Kafka: Az átváltozás Franz Kafka: A per (részletek) 
b) Thomas Mann: Tonio Kröger 

vagy Mario és a varázsló 
Irodalom és tévésorozat: 
Mihail Afanaszjevics Bulgakov -Vladimir 
Bortko: A Mester és Margarita  
(Vagy másik regényfeldolgozás) 
Bulgakov: A Mester és Margarita 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

Irodalom és színház 
Bertolt Brecht: Koldusopera         
                 vagy Kurázsi mama 
 

Irodalom és film 
Arthur Miller: Az ügynök halála  
Volker Schlöndorff: Az ügynök halála 
(vagy más feldolgozás) 

Samuel Barclay Beckett: Godot-ra várva 
                 vagy  
Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A 
nagy Romulus 

 

E) A posztmodern világirodalom 

a) Bohumil Hrabal: Sörgyári 

capriccio (részletek) 
Irodalom és film 
Jiří Menzel: Sörgyári capriccio 

b) Gabriel García Márquez: Száz év  

                  magány (részletek) 
Jorge Luis Borges: Bábeli könyvtár 

Julio Cortázar: Összefüggő parkok 

IV. A magyar irodalom a XX. században II. 

Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 

József Attila 

Nem én kiáltok Szegényember balladája 
Medáliák (részlet)  
Istenem 
Tiszta szívvel 
Áldalak búval, vigalommal 
Tedd a kezed 
Téli éjszaka 
Eszmélet 
Levegőt!  
Kész a leltár 
Gyermekké tettél 
Születésnapomra  
Nagyon fáj            
(Talán eltünök hirtelen…) 
(Íme, hát megleltem hazámat…) 

Reménytelenül 

            Holt vidék 

Óda 

Flóra 

Kései sirató 

A Dunánál 

Tudod, hogy nincs bocsánat 

            Nem emel föl 

           (Karóval jöttél…) 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  

a) Örkény István  
Egyperces novellák (részletek)  

b) Szabó Magda  

Az ajtó Irodalom és film 
Szabó István: Az ajtó 

c) Kányádi Sándor 

Fekete- piros Dél keresztje alatt 
Csángó passió Halottak napja Bécsben 



Sörény és koponya (részlet) Hiúság 
Kuplé a vörös villamosról Valaki jár a fák hegyén 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából  

a) Metszetek: egyéni utakon 

Krúdy Gyula  

                 Szindbád – A hídon –Negyedik  
                  út vagy Szindbád útja a halálnál –
Ötödik út  

Irodalom és film 
Huszárik Zoltán: Szindbád 

Szabó Dezső  

Feltámadás Makucskán Az elsodort falu (részletek) 

                 Weöres Sándor 

                 Rongyszőnyeg (részletek: 4., 99.,  
                 127.) 

Psyché (részletek) 

b) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói 

Szabó Lőrinc 

                  Semmiért Egészen Kalibán 
Dsuang Dszi álma 
Különbéke 
Tücsökzene (részletek) 

Mozart hallgatása közben 

Radnóti Miklós  

                  Járkálj csak, halálraítélt!  Első ecloga 
Tétova óda 
Nem bírta hát…  
Levél a hitveshez 
Töredék 
A la recherche 

                  Hetedik ecloga 
Erőltetett menet 

Razglednicák 

 

 Márai Sándor: 
 Szindbád hazamegy (részlet) 

Halotti beszéd 
 Ottlik Géza 

 Iskola a határon (részlet) 

Buda (részlet) 
c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 

Dsida Jenő  

Nagycsütörtök Psalmus Hungaricus (részletek) 
Arany és kék szavakkal 

Reményik Sándor  

Halotti beszéd a hulló leveleknek Ahogy lehet 
Eredj, ha tudsz (részlet) 

Áprily Lajos  

 Tavasz a házsongárdi temetőben Holló-ének 
Kolozsvári éjjel Március 

 Kós Károly 
 Varjú-nemzetség (részlet) 



 Nyirő József 
 Madéfalvi veszedelem (részlet) 

Gion Nándor 
 A kárókatonák még nem jöttek vissza 
 Kovács Vilmos 
 Holnap is élünk 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

Nagy László Gyöngyszoknya (részlet) 
Himnusz Minden időben  
Csodafiú szarvas 
Tűz 

Ki viszi át a Szerelmet 

 Adjon az Isten 
 

e) Metszet a tárgyias irodalomból – az Újhold alkotói 

Pilinszky János 

 Halak a hálóban Harbach 1944 
Agonia christiana 
Nagyvárosi ikonok 

 Apokrif 

                    Négysoros 

 Nemes Nagy Ágnes 

A fák 
Kiáltva 
Ekhnáton éjszakája 

 Mándy Iván 

 Irodalom és film 
Mándy Iván: Régi idők focija 
Sándor Pál: Régi idők focija 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 

Illyés Gyula 
Puszták népe (részlet) 

Sinka István 

Fekete bojtár vallomásai (részlet) 

Csoóri Sándor 

Tudósítás a toronyból (részlet) 
Anyám fekete rózsa 
Anyám szavai 

 Metszetek a magyar posztmodern 
irodalomból 

 Tandori Dezső 
 Horror 

Töredék Hamletnek 
Táj két figurával 
Egy talált tárgy megtisztítása 

 Hajnóczy Péter 
 A fűtő (részletek) 

M (részletek) 
A halál kilovagolt Perzsiából (részletek) 

 Esterházy Péter 
 Termelési kisssregény (részlet) 

Harmonia caelestis (részlet) 
D) Színház- és drámatörténet 



a) Örkény István: Tóték Irodalom és film 
Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy úr! 

 Németh László: A két Bolyai (részlet) 
b) Szabó Magda: Az a szép fényes nap 

(részlet) 

Szabó Magda: A macskák szerdája 

 Sütő András: Advent a Hargitán 
 Csurka István: Házmestersirató 
 Gyurkovics Tibor: Nagyvizit 

V. A XX. századi történelem az irodalomban 

a) Trianon 

• Juhász Gyula: Trianon • Babits Mihály: A repülő falu 

• Vérző Magyarország (Szerk.:  

            Kosztolányi Dezső) 

• Schöpflin Aladár: Pozsonyi diákok 

(részlet) 

Lyka Károly: Magyar művészet – 

magyar határok (részlet) 
• Krúdy Gyula: Az utolsó garabonciás 

b) Világháborúk  

• Gyóni Géza: Csak egy éjszakára… 

 
Magyar katonák dala 

Alexis levele Alexandrához 

Polcz Alaine: Asszony a fronton 
c)  Holokauszt  

• Szép Ernő: Emberszag (részlet) Irodalom és film 
Török Ferenc: 1945 

• Tadeusz Borowski: Kővilág  Irodalom és film 
Roberto Benigni: Az élet szép 

 Irodalom és film 
Kertész Imre: Sorstalanság  
Koltai Lajos: Sorstalanság 

d) Kommunista diktatúra  

• Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról vagy 

George Orwell: 1984 (részletek) 

Irodalom és film 
Bacsó Péter: A tanú 
Bereményi Géza: Eldorádó 

Faludy György: Kihallgatás 

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin: Gulág 
szigetcsoport (részlet) 

Irodalom és film 
Michael Radford: 1984 

e) 1956  

• Nagy Gáspár 

Öröknyár: elmúltam 9 éves 
A Fiú naplójából 

Irodalom és film 
Gothár Péter: Megáll az idő 

Irodalom és film 
Szilágyi Andor: Mansfeld 

Albert Camus: A magyarok vére (részlet) 

• Márai Sándor: Mennyből az angyal 

vagy Halotti beszéd 

 

VI. Metszetek a kortárs magyar irodalomból 

A szaktanár által szabadon választott írók, művek 



 
 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek)vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek)             

Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon)vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály 
vagy Ványa bácsi 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála  

Samuel B. Beckett: Godot-ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy 
Romulus 

Arany János: Toldi estéje 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Örkény István: Tóték 

Szabó Magda: Az ajtó 
 

MEMORITEREK 

Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak) 

Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból 

Arany János: Epilógus (részlet) 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… 

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában  

Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet) 

Babits Mihály: Jónás imája 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet) 

József Attila: Reménytelenül (Lassan, tűnődve) (részlet) 

József Attila Óda (részlet) 

Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 

Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet) 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet) 

Áprily Lajos: Március (részlet) 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 
 

 

IRODALOM 
 

 

TÉMAKÖR NEVE  
I. A klasszikus modernség irodalma 38 

 

A) A nyugat-európai irodalom 5 
 

B) Az orosz irodalom 5 



  
C) A klasszikus modernizmus líra alkotói, alkotásai 3 

 
D) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 25 
1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából  
a) Arany János 10 

 
b) Mikszáth Kálmán 6 

 
2. Színház- és drámatörténet 5 

 

3. Szemelvények a XIX. század második felének és a 

századfordulónak a  magyar irodalmából 

4 
 

II. A magyar irodalom a XX. században 44 
 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 30 
a) Herczeg Ferenc  5 

 
b) Ady Endre 9 

 
c) Babits Mihály  8 

 
d) Kosztolányi Dezső 8 

 
B) Portrék a XX. század magyar irodalmából 9 
a) Móricz Zsigmond 5 

 
b) Wass Albert 4 

 
C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából I. 5 

Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  
Juhász Gyula 3 

 Tóth Árpád 

Karinthy Frigyes 2 
 

  
III. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma 17 

 
A) Avantgárd mozgalmak  3 

 
B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 3 

 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 4 
 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 4 
 



E) A posztmodern világirodalom 3 
 

IV. A magyar irodalom a XX. században II. 42 
 

A) Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 9 

József Attila 9 
 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 7 

a, Örkény István (a drámával együtt: 2+2=4) 2 
 

b, Szabó Magda (a drámával együtt: 2+1=3) 2 
 

c, Kányádi Sándor 3 
 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.  23 
a) Metszetek: egyéni utakon  

Szabó Dezső 2 
 

Krúdy Gyula 2 
 

                  Weöres Sándor 2 
 

b) Metszetek a modernista irodalomból   

                  Szabó Lőrinc 2 
 

                  Radnóti Miklós 4 
 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 6 
                       Dsida Jenő 

                      Reményik Sándor 

                      Áprily Lajos 
d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 2 

    Nagy László 

e) Metszet a tárgyias irodalomból  2 
    Pilinszky János 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 1 

Illyés Gyula 
D) Színház- és drámatörténet 3 

            Örkény István 
 

2 
 

            Szabó Magda 1 
 

     V. A XX. századi történelem az irodalomban 8 
a) Trianon 2 

 
b) Világháborúk 1 



c) Holokauszt 2 
 

d) Kommunista diktatúra 1 
 

e) 1956 2 

VI.Kortárs magyar irodalom 5 
  

VII. Szabadon felhasználható órakeret (órakeret maximum 20%-a) az 
intézmény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, 
tehetséggondozásra, illetve a tanár által választott alkotók, művek 
tanítására (11. évfolyamon 20, 12. évfolyamon 18 óra) 

38 óra 

Összes óraszám: 192 
 

2.4. IRODALOM 

 

TÉMAKÖR: I. A klasszikus modernség irodalma  

JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM: 38 ÓRA  
 

A realizmus a nyugat-európai irodalomban 

2.4.1. JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra  

2.5. Fejlesztési fókuszok: 

stíluselemek és stílusirányzatok felismerése, epikus szövegek elemzésének gyakorlása 

 

A realizmus az orosz irodalomban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

 

2.5.1. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

− Legalább két regény és két dráma önálló elolvasása 

− A XIX. század történelmi, erkölcsi, filozófiai kérdésfelvetéseinek, konfliktusainak 

megértése az epikus és drámai művek elemzése alapján 

− A XIX. század néhány jellemző epikus  műfajának és irányzatának áttekintése 

− Lírai szövegek közös értelmezése lírapoétikai fogalmainak segítségével 

− Az irodalomtörténeti folytonosság (művek, motívumok párbeszéde) megértése 

− Klasszikus esztétikai és modernista esztétikai törekvések felfedezése a XIX. századi 

világirodalom kiemelkedő alkotásaiban 

− A XIX. századi világirodalom magyar irodalomra gyakorolt hatásának megértése 

 

2.5.2. FOGALMAK 
klasszikus modernség, realizmus, realista regény, mindentudó elbeszélő, tolsztojanizmus, 

visszatekintő időszerkezet, analitikus dráma, drámaiatlan dráma, lírai dráma 



2.6.  

 

C.A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A klasszikus modernista költészet főbb irányzatainak, programjainak 
megismerése  

– A XIX. századi líra új kifejezésmódbeli jellemzőinek azonosítása 

– A hagyományhoz való viszony értelmezése, a költői programok főbb sajátosságainak 

megfigyelése, poétikaértelmezések, a régi és új költészeteszmény jellemzőinek 

számbavétele 

– A korszak programadó verseinek értelmezése, poétikai-retorikai elemzése (annak 

tudatosításával, hogy ezek a művek fordításokban olvashatók) 

2.6.1. FOGALMAK 

szimbolizmus, esztétizmus, l’art pour l’art, kötetkompozíció, szinesztézia, kiátkozott költő 

Fejlesztési fókuszok: 

Idegen nyelvű irodalom értése, a fordítás és a kulturális fordítás problematikája 

D. Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

a) Arany János 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a kijelölt versek értelmezése, elemzése 

alapján 

− Arany János lírai életművének főbb témái és változatai (szabadság és rabság; 

visszatekintés és önértékelés; a művész szerepe a társadalomban; erkölcsi dilemmák és 

válaszlehetőségek)  

− Arany János balladaköltészetének megismerése legalább három ballada elemzésével, a 

műfaji sajátosságok és a tematikus jellemzők rendszerezése 

− A költő epikájának (Toldi estéje, Buda halála) tanulmányozása kijelölt és választott 

szövegek segítségével 

− A kortárs történelem eseményeinek feldolgozása, bemutatása Arany lírai és epikus 

költészetében 

− Arany alkotói pályája főbb szakaszainak azonosítása (forradalom előtti időszak, 

nagykőrösi évek, Őszikék) 

− Arany életművébena népiesség és a romantika összefonódásának tudatosítása 

− Arany jelentősége kora irodalmi életében, Arany életútja legfontosabb eseményeinek 

megismerése  

− Az Arany-életmű befogadás-történetének, az Arany-kultusz születésének áttekintése 



2.6.2. FOGALMAK 

ballada, pillérversszak, önirónia, eszményítő realizmus 

2.7. fejlesztési fókuszok: 

A romantika jegyeinek önálló felismerése, szövegelemzési kompetencia fejlesztése, 

differenciálás, csoport munka, kutatásra alapuló tanulás.  

Az Arany-életmű és a kultusz hozadékainak továbbélése a kortárs digitális és nyomtatott 

irodalomban. Intertextualitás. 

 

b, Mikszáth Kálmán 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

2.7.1. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉSISMERETEK 
− Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

− Legalább négy novella és egy regény önálló elolvasása 

− Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenésének, a sajtó és a 

könyvnyomtatás szerepének tanulmányozása 

− A romantika és a realizmus találkozásának vizsgálata a mikszáthi epikában 

− Az anekdota műfaji jellegzetességeinek megismerése, az anekdota szerepének vizsgálata 

Mikszáth regényeiben és novelláiban 

− A metaforikus próza poétikai jegyeinek megismerése 

− Mikszáth egy művében a különc szerepének tanulmányozása  

− Erkölcsi kérdések (pl.: bűn és büntetés, őszinteség, hazugság, képmutatás) vizsgálata 

Mikszáth műveiben 

2.7.2. FOGALMAK 
különc, donquijoteizmus 

 

2.8. fejlesztési fókuszok: 

műelemzési kompetenciák fejlesztése, a leírás szerepe, modernség prózapoétikájának 

jellegzetességei, anekdotizmus, elfogult elbeszélő (objektív- szubjektív elbeszélő), az 

élőbeszéd közvetlensége,  

 

Színház- és drámatörténet –Madách Imre: Az ember tragédiája 

Javasolt óraszám: 5 óra 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Madách Imre Az ember tragédiája című művének közös órai feldolgozása 

− A mű irodalmi, történetfilozófiai, eszmetörténeti előzményeinek megismerése 

− A bibliai és a mitológiai előképek felfedezése: a Teremtés könyve, Jób könyve, a Faust-

történet 

− A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek megértése, mai vonatkozásainak tisztázása 

− Az ember tragédiájának történelemfilozófiai dilemmáinak vizsgálata (pl.: Ki irányítja a 

történelmet?, Van-e fejlődés a történelemben?) 



− Eszmék, nemek harcának vizsgálata a műben 

2.8.1. FOGALMAK 

emberiségdráma, emberiségköltemény, drámai költemény, történelemfilozófia, történeti 

színek, keretszínek, falanszter, kétszintes dráma 

2.9. fejlesztési fókuszok: 

interdiszciplinaritás: történelem, filozófia, dráma (bábelőadás, animáció), színházi 

előadások komparatisztikája 

 

1. Szemelvények a XIX. század második felének magyar irodalmából: Tompa Mihály, 

Gárdonyi Géza, Vajda János, Reviczky Gyula 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Ezen XIX. századi alkotók helyének, irodalomtörténeti szerepének megismerése 

− A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

− A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző 

beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

− A művek közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 

− Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

2.9.1. FOGALMAK 

nép-nemzeti irodalom, filozófiai dal 

 

2.10. fejlesztési fókuszok: 

kiemelten Vajda János, a magyar modern líra előfutára 

 
TÉMAKÖR:  II.  A magyar irodalom a XX. században  

JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM: 44 óra  
 

A, Életművek a XX. század magyar irodalmából 

Herczeg Ferenc 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek 

elemzésével 

− A hazához fűződő viszonyt vizsgálóprózai szövegek olvasása, értelmezése 

−  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése  

− Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések vizsgálata Herczeg 

Ferenc műveiben 

− A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése 



− Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 

2.10.1. FOGALMAK 
Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű 

 

Ady Endre 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

2.10.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Ady Endre életművének főbb témái (pl.: szerelem, magyarság, Élet-Halál, Isten, 

költészet, pénz, háború, stb.) és versformái 

− Ady költészetének tematikus, formai és nyelvi újdonságai XIX. századi költészetünk 

tükrében 

− A szimbólumok újszerű használata az életműben 

− A szecessziós-szimbolista versek esztétikai jellemzőinek megismerése 

− Ady Endre költészetének hatása a kortársakra, illetve az ún. Ady-kultusz születésének 

megismerése 

− Szemelvények a költő prózájából, publicisztikai írásaiból 

− Ady Endre életútjának költészetét meghatározó főbb eseményei, kapcsolatuk a költői 

pálya alakulásával 

− A költő főbb pályaszakaszainak jellemzői, az Új versek c. kötet felépítésének 

tanulmányozása 

− A Nyugat születése, jelentőségének felismerése 

− Ady Endre költészete körüliviták (saját kora és az utókor recepciójában) tanulmányozása  

 

2.10.3. FOGALMAK 
szecesszió, versciklus, kötetkompozíció, vezérvers, önmitologizálás, szimultán versritmus 

vagy bimetrikus verselés 

 

2.10.4.  

Babits Mihály 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra (6-8) 

2.10.5. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt versek és a Jónás 

könyve elemzésével 

− Babits Mihály irodalomszervező munkásságának feltérképezése 

− Babits Mihály költészetének főbb témái (filozófiai kérdésfelvetések, az értelmiségi lét 

kérdései és felelőssége, értékőrzés, erkölcsi kérdések és választások) tanulmányozása 

− Babits Mihály „poeta doctus” költői felfogásának megismerése néhány költői eszközének 

tanulmányozásával 

− Babits költői életútjának és költői pályájának főbb szakaszai, eseményei 

− Babits jelentőségének megismerésea magyar irodalomban: a költő, a magánember, a 

közéleti személyiség egysége; szemléleti, esztétikai öröksége 

 



2.10.6. FOGALMAK 
filozófiai költészet, parafrázis, nominális és verbális stílus, irónia 

 

 

Kosztolányi Dezső 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

2.10.7. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek 

elemzésével 

− Kosztolányi Dezső költészetének főbb témáinak (gyermek- és ifjúkor, emlékezés, 

értékszembesítés, elmúlás, érzelmek stb.) tanulmányozása 

− A költő „homo aestheticus” költői felfogásának megismerése költői eszköztárának 

tanulmányozása által 

− Elbeszélő prózája főbb narrációtechnikai, esztétikai sajátosságainak felismerése, 

értelmezése 

− A lélektani analízis tanulmányozása Kosztolányi Dezső prózájában  

− A történelem és a magánember konfliktusának ábrázolása Kosztolányi Dezső 

regényeiben 

− Kosztolányi Dezső szerepének vizsgálata kora irodalmi életében (vitái kortársaival; 

helye, szerepe a Nyugat első nemzedékében) 

2.10.8.  
2.10.9. FOGALMAK 
homo aestheticus, versciklus,modernizmus, freudizmus, novellaciklus, alakmás 

2.10.10. FEJLESZTÉSI FÓKUSZ: 

A magyar modernség és a nyugati modernség komparatisztikája. Fordításelmélet. „Szép 

hűtlenek”. 

 

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a korban megismertetett 

stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák (Freud, Bergson) néhány jellemzőjének 

azonosítása. Értse egy folyóirat felépítését, tudjon benne tájékozódni. 

 

Annak elfogadása, hogy a nemzethez kötődés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon 

jelentkezhet. Hazaszeretet és haladás kérdései. Az etikai és művészi lét konfliktusai. Ady 

költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, költészetének jellege. 

Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, 

poétikai megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésével is. 

 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és prófétai küldetés értelmezési 

lehetőségei. A vívódó, az örök értékeket védő, a magyarság sorsát egyetemes horizontba 

helyező művek megismerése.  

Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, műértelmezések: 

jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai megoldások feltárása. A 

jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy 

hagyományaival, kódjaival. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 



 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok szellemi hátterének megértésére, a 

morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A személyiség, az egyediség tisztelete, a közös 

emberi sorsból fakadó szolidaritás. Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai 

megoldásaira összpontosító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős darab 

értelmezése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

INTErDISZCIPLINARITÁS: etika, történelem 

 

 

Portrék a XX. század magyar irodalmából 

TÉMAKÖR: Móricz Zsigmond 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FÓKUSZOK: 

Annak felismerése, hogy a különböző élethelyzetek, emberi kapcsolatok ábrázolása mögött a 

nemzet sorsáért való aggódás húzódik. A paraszti létforma morális kérdései. 

Móricz helyének, alkotásmódja jellemzőinek megismertetése, alkotások több szempontú 

megközelítése; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására, megvitatására. 

Népi-urbánus vita. 

 

TÉMAKÖR: Wass Albert 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

2.10.11. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a) + b)/ 

− Művelődéstörténeti kitekintés: a stílusok egyidejűségének, az olvasóközönség 

átalakulásának, az irodalmi elbeszélés, a film és más médiumok kapcsolatának vizsgálata 

− A hazához fűződő viszonyt ábrázoló szövegek olvasása, a művek közös értelmezése az 

elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 

− Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 

− Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének megismerése 

− A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, értelmezése 

− Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések történelmi, 

szellemtörténeti hátterének feltárása  

− A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése 

− Történelmi sorskérdések vizsgálata az adott szerzők műveiben 

− A transzilván irodalom fogalmának, irodalomtörténeti jelentőségének tisztázása 

2.10.12. FOGALMAK 
naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom 

 

Metszetek a XX. század magyar irodalmából- a Nyugat alkotói 

Juhász Gyula, Tóth Árpád 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 
  
Karinthy Frigyes 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra  



 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a)+b)+c)/ 

− Az alkotók irodalomtörténeti helyének, szerepével vizsgálata 

− A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

− Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, 

világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és 

tematikában szólalhat meg 

− A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző 

beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

− Az Így írtok ti irodalmi jelentőségének megértése  

− A költemények közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 

− Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

 

2.10.13. FOGALMAK 
A Nyugat és nemzedékei, paródia, stílusparódia, műfajparódia 

2.11. fejlesztési fókuszok 

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember önértelmezésében. A 

szereplőkkel, szituációkkal való azonosulás és mérlegelő kétség fejlesztése. Az alkotói 

életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye a korszakban; alkotás- és 

látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás, műválasztás, műértelmezések, összehasonlító 

elemzések. 

 

TÉMAKÖR: A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra  
 

Avantgárd mozgalmak 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

fejlesztési fókuszok:  

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd irodalomban. Mondandó és 

esztétikum harca. Annak belátása, hogy az új művészi jelenségek befogadásában nyitottság és 

kritikus szemlélet egyszerre szükséges. A 20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a 

csoportok, programok szándékainak, esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltárása. 

Dokumentumok megvitatása a magyar avantgárd sajátos helyzetéről, Kassák szerepéről. 

interdiszciplinaritás: művészettörténet, képzőművészet, film, kortárs kapcsolódási pontok, 

mozgalmiság 

 

A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

 

A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 
JAVASOLT ÓRASZÁM:4 óra 

Epikus művek (szemelvények, részletek a kis- és nagyepikából) pl. Kafka Az átváltozás; 

Thomas Mann Mario és a varázsló; Bulgakov: 

mester és Margaríta; Camus Sziszüphos mítosza; Orwell 1984; Hrabal, Szolzsenyicin 

alkotásaiból és kortárs művekből. A választott szerzők jellemző tematikája, kérdésfelvetése; 

formanyelvi, szóhasználati sajátosságai. Művek és adaptációik összevetése. 



2.12. Fejlesztési fókuszok: 

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdéseinek 

értelmezése. Annak tudatosítása, hogy a modern korban ember és világ lehetőségeire, 

problémáira sokféle válasz születik, ezek megítélése és értékelése erkölcsi felelősséget 

igényel. 

A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése. Művek, 

műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, kulturális 

kontextusok megvitatása. Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói 

szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

 

Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

A 20. századi és/vagy a kortárs drámairodalom egy-két jellemző tendenciája (pl. az epikus 

dráma, abszurd dráma, egzisztencialista dráma, groteszk színház, amerikai drámairodalom 

köréből). Részletek drámai művekből, pl. Brecht Kurázsi mama; Beckett: Godot-ra várva; 

Dürrenmatt A fizikusok); egy szerző, mű középpontba állítása. A választott szerző- művekhez 

kapcs. fogalmi ismeretek (pl. epikus színház, elidegenítő eff.-ek, song, tézisdráma, abszurd 

dráma, példázatosság, groteszk komédia, paradoxon). 

2.13. Fogalmak:  

Epikus színház, abszurd dráma. 

2.14. Fejlesztési fókuszok: 

A színházi hatásrendszer befogadása. A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok 

hátterének megértése, a morális gondolkodás és ítéletalkotás kortárs műveken elemzése során. 

Annak elfogadása, hogy a művekben megjelenített konfliktusok átélése, megítélése segítséget 

ad a saját életproblémák felismerésében és megoldásában. A színház és a dráma alakulása, 

jellegzetes tendenciák. A drámai történetmondás sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata. 

 

A posztmodern világirodalom 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

2.14.1.1.1 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

2.14.1.1.2 Kimerülés és újrafeltöltődés: a kísérleti irodalom és az 

olvasóközönség viszonya, a posztmodern változó meghatározásai 

nyelvválság, létbe vetettség, intertextualitás 

2.14.2. FOGALMAK 
nyelvjáték, intertextualitás, szövegvilág, szerepekre bomló én, anything goes, medialitás, 

posztstrukturalizmus, hermeneutika, recepcióesztétika 

 

 

TÉMAKÖR: IV. A magyar irodalom a XX. században  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 41óra  
 

Életmű a XX. század magyar irodalmából : József Attila 
JAVASOLT ÓRASZÁM:9 óra  



2.14.3. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az életmű főbb sajátosságainak megismerése az életmű különböző szakaszaiból 

származó törzsanyagban megnevezett vers elemzésével 

− József Attila életműve főbb témáinak (pl.: haza, táj, szerelem, külváros és szegénység, 

lélekábrázolás, értékszembesítés, közéleti és gondolati költészet) és versformáinak, költői 

eszközeinek tanulmányozása 

− Annak vizsgálata, hogy az életút meghatározó tényei hogyan függnek össze a 

pályaképpel és a kor társadalmi-történelmi viszonyokkal 

− A költői pálya indulása, a költői életút szakaszolásának lehetséges változatai 

− József Attila nagy gondolati verseinek elemzése, a művek filozófiai, esztétikai 

összetettségének vizsgálata 

− József Attila helyének tisztázása saját kora szellemi életében (vitái és kapcsolatai 

kortársaival) 

− Utóéletének, a József Attila-kultusz születésének, a költői életmű XX. századi 

recepciójánaktanulmányozása 

2.14.4. FOGALMAK 

tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező vers, önmegszólító 

vers, dialogizáló versbeszéd 

2.15. fejlesztési fókuszok: 

Szerepköltészet és költői szerepek. Az esztétika hatása az önismeretre, a személyiség 

harmóniájának útjai. Igény és képesség az ízlés önálló fejlesztésére. Egyén és közösség 

viszonyrendszerének ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális 

elkötelezettség és az egyénre vonatkozó lételemzés egyszerre van jelen az életműben. Az 

életmű főbb alkotói korszakainak többféle megközelítésmódot alkalmazó megismertetése. 

József Attila helye, szerepe a magyar irodalom történetében; írásművészetének jellege. A 

komplex képek elemzése révén (is) a kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése.      

Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai megoldások feltárása. 

Felkészítés önálló versértelmezések megfogalmazására, vélemények, interpretációk 

befogadására. 

 

 

Portrék a XX. század magyar irodalmából 

Örkény István 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2óra 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a 

választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a kapcsolatos vélemények 

megosztására. 

Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés 

változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg. 

Szerző több szempontú bemutatása, életművének jellege, szerepe a magyar 

irodalomban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj összefüggéseinek 

megfogalmazása néhány jellegzetes példán.  



2.16. Fogalmak 

abszurd, groteszk, deformáció, egyperces novella, fekete humor 

fejlesztési fókusz: 

interdiszciplinaritás, dráma, szoros szövegolvasat, elvonatkoztatás, allegorikus 

látásmód 

 
Szabó Magda 
JAVASOLT ÓRASZÁM:2óra 

ifjúsági regény, irodalmi lektűr 

 

Kányádi Sándor 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3óra 

2.16.1.1.1 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

− Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

FOGALMAK: 

családregény, kálvinista és katolikus értékrend szembenállása, önéletrajziság 

2.16.2.  

Metszetek a XX. század magyar irodalmából 

Metszetek: egyéni utakon 

 

Szabó Dezső és Weöres Sándor 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6óra (2-4) 
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző 

beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése. A kreativitás, a 

képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. Az önálló olvasóvá válás támogatása, 

felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló 

feldolgozására és megosztására. 

 

2.17. Fejlesztési fókuszok: 

interdiszciplinaritás: filozófia 

intermedialitás, orfeuszi költészet, próteuszi líra 

 
Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói 

Szabó Lőrinc 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4óra 

2.18. fejlesztési fókuszok: 

keleti kultúra, keleti filozófia, fenomenológia 
 

Radnóti Miklós 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 



újklasszicizmus, intertextualitás, vergiliusi hagyomány továbbélése, idill és fenyegetettség, a 

világháború léttapasztalata, költősors, morális szerepvállalás 

2.19. fejlesztési fókusz: 

komparatisztika, egyéni sorsvállalás felelőssége 

 

2.19.1. Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 

Dsida Jenő, Reményik Sándor, Áprily Lajos 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2óra 

 

Metszet a ,,Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

Nagy László 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2óra 

 

Metszet a tárgyias irodalomból  

Pilinszky János 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3óra 
 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban  

− A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

− Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, 

világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és 

tematikában szólalhat meg. 

− Történelmi kataklizmák és egyéni helytállások lírai ábrázolásának tanulmányozása 

Radnóti költészetében 

− Történelmi traumák, nemzeti tragédiák ábrázolásának tanulmányozása a transzilván 

irodalomban 

− Az erkölcs, hit, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai alkotásokban 

− A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző 

beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

− A líra sokfélesége: párhuzamos és versengő költészeti hagyományok bemutatása  

− Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

2.19.2. FOGALMAK 

2.19.3. életrajzi ihletettség, kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, 
szerepvers, ,,Fényes szellők nemzedéke”; tárgyias irodalom 

 

Színház- és drámatörténet 

Örkény István 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

Szabó Magda 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 1óra 

2.19.4. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A törzsanyagban megnevezett drámai művek vagy műrészletek olvasása, megismerése, 

közös elemzése 



− Ismerkedés a korszakban kidolgozott dramaturgiai eljárásokkal  

− Álláspontok megismerése és kialakítása a feldolgozott drámák problémafelvetésével 

kapcsolatban  

− A drámai művekben a befogadó elé tárt társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok 

felismerése, megfogalmazása, megértése 

− A megmaradásért folytatott harc és az azért szükségképpen hozott áldozatok felismerése 

FOGALMAK: totalitárius, történelmi dráma  

 

 

TÉMAKÖR: V. A XX. századi történelem az irodalomban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

 
Trianon 
JAVASOLT ÓRASZÁM:2óra 
Világháborúk 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 1 óra 

Holokauszt 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

Kommunista diktatúra 
JAVASOLT ÓRASZÁM:1óra 

1956 
JAVASOLT ÓRASZÁM:2óra 

 

2.19.5. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése 

− Irodalmi szövegek elhelyezése történelmi kontextusban 

− Irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és magánemberi erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

− Az olvasott szövegek szerkezeti egységeinek megfigyelése, a szerkezeti egységek 

retorikai funkcióinak azonosítása 

− Egyes olvasott szövegek jellegzetes retorikai alakzatainak megfigyelése 

 

TÉMAKÖR: VI. Kortárs magyar irodalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szaktanár szabadon választhat a kortárs magyar irodalom műveiből. 

 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK  9-12. ÉVFOLYAM 
 

A pedagógia történetében nagyon sokféle tanulási és oktatási stratégia létezik. Az oktatás 

meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár 

személyisége, szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani 

felkészültsége, az általa tanított gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az 

iskola szakmai-pedagógiai elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban 



milyen tanulásszervezési módokat, oktatási módszereket, munkaformákat választ. Fontos, 

hogy a tanárszerepben elsősorban a facilitátor funkció érvényesüljön. 

A tanár tanít: ismereteket, hagyományt, értékeket közvetít. Gondolkodni és beszélni tanít 

(Babits, 1908.). A tanár irányít: tanulási folyamatokat, differenciálást, tehetséggondozást.  

A diákokkal, illetve az irodalmi művekkel való folyamatos párbeszéd révén irányítja 

tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A tanár nevel és fejleszt: kompetenciákat, 

személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kognitív struktúrák kialakításában, az 

olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló értelmezések létrehozásában. Segíti 

tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműködésen alapuló 

munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy felismerjék: az 

irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések 

megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.  

 

Tanítási-tanulási stratégiák 

Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar 

nyelv és irodalom tanítását. Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett 

stratégia uralja a magyar nyelv és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve 

az általa tanított diákközösséghez, iskolája programjához és technikai felszereltségéhez 

igazítva választhat több oktatási stratégia közül.  A hagyományos, tanárközpontú oktatási, 

tanulási stratégiákat javasolt bizonyos tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, 

filozófiai irányzatok, stb. A tananyagok feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, 

kooperatív munkaformák alkalmazása javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, s 

ezáltal is motiválók legyenek. 

A képzés 3. szakaszának 1-2. évében (9-10. évfolyam) a javasolt tanulásszervezési módok: 

a kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása, az önálló munkavégzés és tanulás 

kialakítása, a gamifikáció. Javasolt az összetett gondolkodás kialakítása tanári kalauzzal. 

A képzés 3. szakaszának 3-4. évében az önálló, illetve a kooperatív csoportokban 

kialakított munkavégzés kiemelt jelentőségű az érettségi, illetve a továbbtanulás 

szempontjából. Ajánlott a  hagyományos és digitális technikák bekapcsolása a tananyag-

feldolgozásba, az összetett gondolkodási műveletek fejlesztése (absztrakció, elemzés, 

analógia alapján gondolkodási műveletek felismerése, új gondolkodási műveletek 

elsajátítása, kognitív struktúrák felismerése és megalkotása, stb.).  

Tanulásszervezési módok 

Javasolt a reflektív és interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív 

csoportmunkák, projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.). 

 Továbbra is javasolt: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a digitális 

játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában.  

A tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a 

digitális módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy 

órán belül is lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az 



egész tanítási folyamatot. 

Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás, 

könyvheti események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú 

oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának. 

 

Oktatási módszerek   

Az oktatási módszerek közül javasolt az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás, 

a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi 

alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Esszéírás, 

gondolattérképek, fürtábrák készítése a műelemzések előkészítéseként, kreatív írás, 

konstruktív vita (disputa). Irányított szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási 

gyakorlatok. Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (pl.: 

Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező szótára). A digitális oktatási 

módszereknek ebben a képzési szakaszban kiemelt jelentősége van) pl.: digitális újság, 

magazinok, ppt-k, prezik, blogok készítése, meghívott előadók meghallgatása) 

Munkaformák 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros 

munka, a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált 

tananyag-feldolgozás javasolt. 

 

 
 



3. Matematika 

Az alábbi tantervek a 2020. szeptember 1-jétől bevezetésre kerülő Nemzeti alaptantervhez 

kiadott kerettanterv alapján készültek. 
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb 

feladat a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése  

A 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege.  

Mindemellett az új fogalmak, matematikai eljárások szükségességét lehetőség szerint minél 

inkább a való életben adódó hétköznapi problémák felvetésével lehet a tanulók számára 

meggyőzően igazolni.  

A tanulók tanulási tevékenységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú, ezért ennek 

előmozdítása érdekében a tevékenységközpontú tanulásszervezési formákat részesítjük 

előnyben. A tanulás társas természetéből adódó előnyök, a differenciált egyéni munka adta 

lehetőségek kihasználása, valamint a párban vagy csoportban végzett kutatásalapú, felfedező, 

tevékeny és jól szervezett, együttműködő tanulás támogatása szintén hozzájárul a korszerű 

tanulási környezet megteremtéséhez. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában 

megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt.  

Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen 

folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó képessége. A felfedezett tételek 

és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai eszköztárat.  

Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika tanításának, hiszen a 

bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes felépítése. Az 

új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek 

feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív 

készséget, a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó 

gondolkodás eltérő típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen 

a tanuló meg tudja állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, 

megállapításai, állításai mellett logikusan tud érvelni. Információkkal – melyek eredete és 

igazságtartalma sokszor kétséges – túlterhelt világunkban különösen fontos a tanulók kritikai 

gondolkodásának fejlesztése.  A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy 

fejlődjön a tanuló mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését 

lehetővé tevő készségek és képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok 

fejlesztik a stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás 

rugalmasságát. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, 

valamint új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül 

sor a permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy 

változatos matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket. 

A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a 

természettudományok, az informatika, a technika és a humán tanulási területek 

ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági 

folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez – több más fogalom mellett – szükséges a 



függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon értelmezett) példák mentén 

történő kiterjesztése. 

A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő 

matematikai, matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, 

mind szóban képes gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. 

A tanuló különböző forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) 

használhat az órákon és a számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek 

felidézésére. 

A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A 

közös munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a 

társai, mind a saját véleményét. 

Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós 

szintjének megfelelő differenciálásnak.  

A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést 

segítő szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő 

számítógépes programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami 

lehetővé teszi azon kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a 

mai gyorsan változó világban való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló 

problémák megoldás 

 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és 

átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns 

információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, 

több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új 

helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak 

kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az 

algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával 

hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, 

ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy 

világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során 

fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása 

javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és 

fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A 

matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, 

diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a 

problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 

kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 

applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló 

digitális kultúrájának kialakításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A 

tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert 

matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy 



a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal 

is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző 

matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. 

A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során 

kapott eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív 

úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások 

bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, 

a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül 

erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A 

tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges 

tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható 

következmények mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a 

személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit 

másokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok 

alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja 

tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 

gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a 

művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a 

matematikai gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a 

matematikai fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 

adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. 

Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás 

rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon 

keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő 

stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai 

projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek 

kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való 

együttműködés készsége). 

 

A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított 

készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az 

egyes témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb 

formában jelennek meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak 

pontos definiálásának, az állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az 

általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek 

egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön belüli rendszerezés.  

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a 

lehetőségekhez mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga 

fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív 

munkaformák, a csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai 



kommunikációt. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a 

szemléltetést, a megértést és a felfedeztetést. 

A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és 

kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban 

jelennek meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; 

másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör 

és részei. Vannak olyan témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, 

ezért a tananyag egyes részeihez javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben 

összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek 

bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven megfogalmazott problémák és 

a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének bővülését. 

 

A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre 

absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a 

szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A 

tanulóknak a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva 

kell eljutniuk az absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. 

Tudatosítani kell a matematikai fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai 

bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör 

kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a tanulók lássák az egyes matematikai területek 

kapcsolatát is.    

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által 

irányított módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, 

általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a 

csoportmunkában megoldandó projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a 

matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára készülés során egyre nagyobb hangsúlyt 

kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban, mind a tanultak ismétlésében, 

rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a 

szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást. 

A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része 

folytatása, kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő 

tananyagtartalmaknak. Bizonyos témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg 

először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az exponenciális függvény, a logaritmus, a 

számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a koordinátageometria és a térgeometria. 

Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek más terület tanítása során is, ezért 

az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem jellemeznek feltétlenül 

időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek 

bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése, valamint a 

statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos 

hétköznapi és matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben 

a szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási 

területeken is alkalmazni tudják matematikai tudásukat.  

 

A tanulók értékelése: 
A tanulók munkájának értékelése az alábbi szinteken valósul meg: 
A tananyag elkezdéséhez szükséges előzetes ismeretek szintjét értékelő (diagnosztizáló) értékelés, 
érdemjegy adása nem történik. 



Folyamatos, évközi információszerzés, és ennek feldolgozása a tanuló munkájáról, a hiányosságok, a 
hibák, az eredmények feltárása a célja, hogy ezáltal a továbbhaladáshoz szükséges információkat 
pótolni tudjuk, a meglévő ismereteket megerősítsük. (Formatív értékelés, többnyire érdemjegy 
formájában is kifejeződik.) Idetartoznak a témaközi dolgozatok, röpdolgozatok, szóbeli feleletek, 
szorgalmi feladatok, kiselőadások. 
Nagyobb időszakok lezárásakor mérhetjük, hogy a tanulók az adott időszak aktuális oktatási céljai 
közül mennyit tudtak elsajátítani. Összegző (szummatív), minősítő, értékelési forma. Idetartoznak a 
témazáró dolgozatok, félévi és év végi osztályzatok. 
 

A javasolt ellenőrzési módszerek: 

feladatlapok (állítások igazságtartalmának eldöntése, hibakereséses feladatok 

elvégzése, egyszerű feleletválasztás, többszörös feleletválasztás ellenpéldák 

indoklásával, logikai feladatok megoldása indoklással stb.); 

szóbeli felelet (órán megoldott mintára feladatok számonkérése, házi feladatok 

helyes megoldásának szakszerű kommunikálása, lényegkiemelés, érvelés, 

kiselőadás felkészülés alapján, definíciók, tételek pontos kimondása, bizonyítások 

levezetése, órai feladatok stb.); 

témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes 

zárásakor); 

otthoni munka (feladatok megoldása, gyűjtőmunka, megfigyelés, feladatok 

számítógépes megoldása stb.); 

csoportmunka (statisztikai adatgyűjtés, valószínűségi kísérletek elvégzése stb.); 

projektmunka és annak dokumentálása; 

versenyeken, vetélkedőkön való szereplés, elért eredmények. 

A tantárgyi eredmények értékelése a hagyományos 5 fokozatú skálán történik.  

 
A témazáró dolgozatok értékelése: 
elégtelen: 0 – 40% 
elégséges: 40 – 55% 
közepes: 50 – 70% 
jó: 70 – 85% 
jeles: 85 – 100% 

 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

A matematika tantárgy tanításához a tanulók életkori sajátosságait figyelembe 

vevő, a szaknyelv használatát az adott életkornak megfelelően alkalmazó taneszközök, 

tankönyvek közül lehetőleg olyanokat kell használni, amelyek lehetőséget biztosítanak a 

sokoldalú képességfejlesztésre, tartalmukban korszerűek és tananyagstruktúrában a 

tanulói ismeretszerzés sajátosságaihoz illeszkednek, ezért a tananyag eredményesebb 

elsajátítását teszik lehetővé. 

A taneszköz kiválasztásánál érdemes előnyben részesíteni az alábbi jellemzőket, 

ha azok értelmezhetők az adott taneszközre: 

feladatokban gazdag, 

az egyéni haladást jól szolgáló, differenciált tanulást-tanítást támogató, 

az önálló tanulásra ösztönző, azt lehetővé tevő, tehát a tanulásirányítást jól 

megvalósító, 

legyen motiváló hatású, például matematikatörténeti kitekintés, utalás más 

tantárgyak tartalmára, 

tanultakat rendszerező és jól strukturált, 

tipográfiailag jól szerkesztett (pl. ábrák, kiemelések), didaktikailag jól felépített legyen 



 
 

 
 

 

 

 

Az egyes évfolyamok témakörei és azok óraszáma: 

(Vannak olyan témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a 

tananyag egyes részeihez tartozó óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben összefüggő 

egységet.) 

A heti 3+3+3+4 órás képzés tanterve 

3.1. 9. évfolyam 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok 10 

Kombinatorika, gráfok 12 

Számhalmazok, műveletek 6 

Hatvány, gyök 8 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, 
függvényábrázolás során 

10 

Arányosság, százalékszámítás 8 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 18 

Geometriai alapismeretek 8 

Transzformációk, szerkesztések 22 

Összes óraszám: 102 
 

Témakör: Halmazok 

Javasolt óraszám: 10 óra 

3.1.1. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

− véges halmazok elemszámát meghatározza; 

− alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

− halmazokat különböző módokon megad; 

− halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

− Ismeri és alkalmazza a de Morgan azonosságokat.  

 



3.1.2. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a 

matematikán belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 

− Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

− Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

− Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, 

ábrázolása és értelmezése 

− Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita 

segítségével 

− Szemléletes kép végtelen halmazokról 

3.1.3. Fogalmak 

alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; 

halmazműveletek: unió, metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, 

halmaz elemszáma, logikai szita 

3.1.4. Javasolt tevékenységek 

− Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy 

digitálisan megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek 

válogatása 

− Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása 

− A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása 

különböző tulajdonságok alapján 

− Barkochba játék 

− A „végtelen szálloda” mint modell 

− Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű 

hozzárendelés felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának 

számossága megegyezik a pozitív páros számok halmazának számosságával 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 12 óra 

3.1.5. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

− megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

− konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

− véges halmazok elemszámát meghatározza; 

− alkalmazza a logikai szita elvét. 

 



3.1.6. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása 

rendszerezéssel 

− Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

− Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, 

feladatok megoldására 

− Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

− Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

3.1.7. Fogalmak 

gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

3.1.8. Javasolt tevékenységek 

− Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a 

szorzási és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 

− Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására 

− Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 

− Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 

− Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját 

szöveg írása 

− Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása 

− Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 

− Adott halmaz összes vagy bizonyos feltételnek megfelelő részhalmazainak felsorolása, 

száma 

− Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában. 

Témakör: Számhalmazok, műveletek 

Javasolt óraszám: 6 óra 

3.1.9. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a 

valós számokig; 

− ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen 

alkalmazza különböző számolási helyzetekben; 

− racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

− ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

− ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 

− a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az 

eredményt; 

− valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 



3.1.10. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes 

használata 

− Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

− Irracionális számok szemléltetése 

− Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

− Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

− Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

− Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi 

ellenőrzése 

− Valós számok adott jegyre kerekítése 

− Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

3.1.11. Fogalmak 

racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút 

érték, ellentett, reciprok 

3.1.12. Javasolt tevékenységek 

− A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek 

− Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 

− Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával 

− Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának 

történetéről 

− A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő 

kerekítés alkalmazása 

− Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 

Témakör: Hatvány, gyök 

Javasolt óraszám: 8 óra 

3.1.13. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

− megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 

értékét; 

− tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

− ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 

− ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

3.1.14. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

− Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 



− A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

− A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész 

kitevő esetén 

− Számok normálalakja 

− Számolás normálalak segítségével 

− A négyzetgyök definíciója 

− Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

− A négyzetgyökvonás azonosságai 

3.1.15. Fogalmak 

hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök 

3.1.16. Javasolt tevékenységek 

− Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, 

kísérlet végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

− Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó 

cikkek valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 

Témakör: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás során 

Javasolt óraszám: 10 óra 

3.1.17. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

− ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

− átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával; 

− algebrai törtet egyszerűsít, értelmezési tartományát megadja 

− egyszerű esetekben összevon két algebrai törtet 

3.1.18. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú 

kifejezések hatványa 

− Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

− Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes 

azonosságok ismerete és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek 

megoldásában) 

− Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

− Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

− a3-b3 és a3+b3 szorzatalakja 

3.1.19. Fogalmak 

összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom 



3.1.20. Javasolt tevékenységek 

− „Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai 

magyarázata 

− Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 

− A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 

− Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok 

négyzetének, 99 · 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben 

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

Javasolt óraszám: 8 óra 

3.1.21. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

3.1.22. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

− Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

− Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, 

gyökös) 

− Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi 

életből 

− Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási 

bevételekhez, kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más 

tantárgyakhoz köthető feladatok megoldása 

3.1.23. Fogalmak 

egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 

3.1.24. Javasolt tevékenységek 

− Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, 

szükség esetén grafikon segítségével 

− Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek 

figyelembevételével 

Témakör: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Javasolt óraszám: 18 óra 

3.1.25. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  



− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

− a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 

ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

− felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

− egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza a mérlegelvet 

− megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszereket. 

− megold háromismeretlenes elsőfokú egyenletrendszert 

− megold egy abszolútértékes kifejezést tartalmazó egyenletet 

3.1.26. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy 

hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk 

kigyűjtése, rendszerezése 

− Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

− A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

− A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

− A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

− Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

− Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és 

grafikusan 

− Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös 

együtthatók módszerével, grafikusan 

− Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges 

feladatok megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, 

pénzügyi és gazdasági tematikájú feladatok) 

3.1.27. Fogalmak 

alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

3.1.28. Javasolt tevékenységek 

− Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások 

összehasonlítása előnyök és hátrányok szempontjából 

− Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata 

− Nyílt végű problémák megoldása 

− Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 



− Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus 

megoldása során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak 

megbeszélése 

Témakör: Geometriai alapismeretek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

3.1.29. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

− felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 

− ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

− ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális 

eszközzel. 

3.1.30. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

− Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

− Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

− A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete  

− Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

− Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, 

szög másolása 

3.1.31. Fogalmak 

pont, egyenes, kör, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, 

mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező 

merőleges, szögfelező 

3.1.32. Javasolt tevékenységek 

− Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének 

megadása, ezek távolságának megmérése 

− Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok 

meghatározása, becslése 

− Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) 

egyenlő távolságra levő helységek megkeresése 

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 

Javasolt óraszám: 22 óra 



3.1.33. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

− ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

− alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

− ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó 

tételeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismer példákat geometriai transzformációkra; 

− ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; 

alakzatok egybevágóságát; 

− ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági 

transzformációt és az alakzatok hasonlóságát; 

− megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli 

elforgatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 

− geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség 

feltételeit. 

− ismerje és alkalmazza a párhuzamos szelők tételét, a tétel megfordítását és a párhuzamos 

szelőszakaszok tételét.  

 

3.1.34. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, 

merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 

− A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos 

eltolás ismerete, tulajdonságaik 

− A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

− Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

− Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

− Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban 

− Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában 

− Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

− Négyszögek egybevágósága 

− Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; 

diszkusszió 

− Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása 

különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

− A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, 

tulajdonságai 

− A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

(szögfelező tétel, magasságtétel, befogótétel) bizonyításában 



− Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés, 

modellezés) 

3.1.35. Fogalmak 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, 

egybevágóság, forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági 

transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

3.1.36. Javasolt tevékenységek 

− Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, 

filmvetítés 

− A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint 

két tengelyes tükrözés egymásutánja 

− M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a 

szimmetriák szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása 

− A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy 

dinamikus geometriai szoftver segítségével 

− A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például 

pénzforgatós, színezős) páros munkában 

− Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának 

meghatározása egy egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből 

(„Thalész-módszer”) csoportmunkában 

− Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján 

 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 
 
Halmazok:  

Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő műveleteket: unió, metszet, különbség. Tudja 

meghatározni véges halmazok elemeinek a számát. 

 
Kombinatorika, gráfok:  

Tudjon egyszerű sorbarendezési és kiválasztási feladatokat megoldani. Tudjon konkrét 

szituációkat szemléltetni, és egyszerű feladatokat megoldani gráfok segítségével. Ismerje és 

alkalmazza a következő fogalmakat: gráf csúcsa, éle. 

 

Műveletek, számhalmazok:  

Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni zsebszámológéppel. Ismerje és használja 

feladatokban az alapműveletek műveleti azonosságait (kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás).  

Ismerje a valós számkör felépítését (N, Z, Q, Q*, R), ismerje a racionális szám fogalmát. 

Tudjon ábrázolni számokat a számegyenesen. Ismerje és használja a nyílt és zárt intervallum 

fogalmát és jelölését. Tudjon adott helyiértékre vonatkozóan helyesen kerekíteni. Ismerje az 

abszolút érték, az ellentett, a reciprok fogalmát. 

 

Hatvány, gyök:  

Ismerje és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát, azonosságait.  Ismerje adott szám 

normálalakjának felírási módját, tudjon számolni a normálalakkal. 

 



Betűs kifejezések:  

Tudja alkalmazni feladatokban a következő kifejezések kifejtését, illetve szorzattá alakítását: 

(a + b)2, (a -b)2, a2 – b2. Tudjon algebrai kifejezésekkel egyszerű műveleteket végrehajtani, 

algebrai kifejezéseket egyszerűbb alakra hozni (összevonás, szorzás, osztás, szorzattá alakítás 

kiemeléssel, nevezetes azonosságok alkalmazásával).  

 

Százalékszámítás, arányosság:  

Ismerje és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosság fogalmát. Ismerje és tudja 

feladatokban alkalmazni a százalék fogalmát. Ismerje és alkalmazza a mindennapi életben 

előforduló mértékegységek átváltási szabályait. 

 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek:  

Tudja alkalmazni a mérlegelvet. Képes megoldani elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és 

egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszereket, egyszerű szöveges 

feladatokat. 

 

Geometriai alapfogalmak:  

Ismeri és használja a pont, egyenes, sík és szög fogalmát. Felismeri az egyállású és a 

váltószögeket. Ismerje a kör, a szakaszfelező merőleges, a szögfelező fogalmát. 

 

Transzformációk, szerkesztések:  

Tudjon végrehajtani egybevágósági transzformációkat (tengelyes tükrözés, középpontos 

tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás) konkrét esetekben. Ismerje fel konkrét 

síkidom esetén azok szimmetriáit.  

Ismerje a vektor fogalmát, vektor skalárral való szorzását, két vektor összeadásának módját. 

Ismerje a középpontos hasonlósági transzformációt, egyszerű esetben legyen képes 

végrehajtani. Ismerje fel a hasonló alakzatokat, tudja felírni a hasonlóság arányát, legyen 

képes egyszerű, méretaránnyal kapcsolatos számítási feladatokat megoldani. 

 

 

 

3.2. 10. évfolyam 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Matematikai logika 10 

Hatvány, gyök 6 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 14 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 18 

Háromszögek 16 

Négyszögek, sokszögek 10 

A kör és részei 10 

Leíró statisztika 10 

Valószínűség-számítás 8 

Összes óraszám: 102 

 



Témakör: Matematikai logika 

Javasolt óraszám: 10 óra 

3.2.1. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

− megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 

értékét; 

− tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

− alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 

− ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését; 

− megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

− helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket; 

− Ismeri és alkalmazza a skatulya-elvet. 

3.2.2. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A matematikai bizonyítás fogalma 

− Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

− Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

− A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete 

és alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

− A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek 

indoklása egyszerű esetekben 

− Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

− „Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének 

megállapítása 

− Stratégiai és logikai játékok 

3.2.3. Fogalmak 

tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, 

„akkor és csak akkor” 

3.2.4. Javasolt tevékenységek 

− „Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, 

cáfolására 

− „Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása 

csoportmunkában 

− Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

− Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok 

− Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

Témakör: Hatvány, gyök 

Javasolt óraszám: 6 óra 



3.2.5. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

− megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 

értékét; 

− tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait 

− ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát  

− ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát 

− számológéppel kiszámol racionális kitevőjű hatványokat 

− tört nevezőjét gyökteleníti 

3.2.6. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− n-dik gyök fogalma 

− Pozitív számok hatványozása racionális kitevőre 

− A négyzetgyökvonás azonosságai 

3.2.7. Fogalmak 

n-dik gyök, racionális kitevőjű hatvány 

3.2.8. Javasolt tevékenységek 

− Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, 

kísérlet végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

− Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó 

cikkek valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 

Témakör: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

Javasolt óraszám: 14 óra 

3.2.9. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

− a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 

ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

− felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

− egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és 

alkalmazza a diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 



− ismer és alkalmaz különféle egyenlet- és egyenlőtlenségmegoldási technikákat: mérlegelv, 

szorzattá alakítás, grafikus megoldás. 

− bizonyítja a megoldóképletet. 

− ismeri a másodfokú egyenlet gyökei és együtthatói közötti összefüggéseket. 

3.2.10. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

− Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

− A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

− A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

− A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

− Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 

− Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 

megoldóképlettel és grafikusan 

− Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

− Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

− Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

− baxcx +=+   

3.2.11. Fogalmak 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás 

3.2.12. Javasolt tevékenységek 

− Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket 

párhuzamosan végezve 

− Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során 

− Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, 

érdekességeiről 

Témakör: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Javasolt óraszám: 18 óra 

3.2.13. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

− adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, 

amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

− adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi; 

− táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 

− a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait; 



− Ismerje a függvénytani alapfogalmak (értékkészlet, zérushely, szélsőérték, monotonitás, 

paritás, korlátosság) pontos definícióját. 

3.2.14. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: 

egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű 

− Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

− Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

− Függvények ábrázolása táblázat alapján 

− Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák 

megoldására 

− A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, 

minimumának, maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás 

leolvasása 

− Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot 

leíró függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

− Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x 

+ c), c·f(x), |f(x)| 

− Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

− Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása 

gyakorlati problémák megoldása során 

− Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés 

ábrázolása 

3.2.15. Fogalmak 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, 

képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás, páros 

és páratlan függvény 

3.2.16. Javasolt tevékenységek 

− Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal 

kapcsolatos grafikonok elemzése csoportmunkában 

− Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a 

mért adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet) 

− A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-

idő grafikon az iskolába való eljutásról) 

− Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető 

szélsőérték-feladatok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával 

bekeríthető maximális területű téglalap adatainak mérése, megfigyelése 

− Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 

− Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 

− Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

− Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus 

úton digitális eszköz segítségével 



− Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) 

egyenlő távolságra levő helységek megkeresése 

Témakör: Háromszögek 

Javasolt óraszám: 16 óra 

3.2.17. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

− ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

− kiszámítja háromszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti 

kapcsolatokat; a speciális háromszögek tulajdonságait; 

− ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó 

fogalmakat és tételeket; 

− ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását; 

− ismeri és bizonyítja a T=rs képletet, ismeri és alkalmazza a Héron-képletet. 

3.2.18. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

− Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai 

és szögei között 

− Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő 

szárú, derékszögű háromszög 

− A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek 

ismerete és alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, 

középvonal, körülírt, illetve beírt kör 

− Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel 

bizonyítása 

− A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

− A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

− Háromszög területének kiszámítása 

3.2.19. Fogalmak 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező 

merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 

3.2.20. Javasolt tevékenységek 

− A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése 

szerkesztéssel vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy 

csoportmunkában 



− Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 

− A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-

tételnek megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver 

alkalmazásával 

Témakör: Négyszögek, sokszögek 

Javasolt óraszám: 10 óra 

3.2.21. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

− ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

− ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

− átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és 

külső szögeinek összegét. 

3.2.22. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, 

négyzet) tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

− Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek 

ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

− Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

− Szabályos sokszög területe átdarabolással 

3.2.23. Fogalmak 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, 

szabályos sokszög 

3.2.24. Javasolt tevékenységek 

− Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula 

felfedeztetése átdarabolással 

− A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása 

átdarabolással, hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 

− Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan 

Témakör: A kör és részei 
Javasolt óraszám: 10 óra 

3.2.25. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 



− ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

− ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

− ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását; 

− ismeri és bizonyítja az érintőnégyszögek tételét, ismeri a tétel megfordítását; 

− ismeri a szögek ívmértékét. 

3.2.26. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körív hosszával 

− Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körcikk területével 

− Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

− Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 

sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

− A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

− A Thalész-tétel bizonyítása 

3.2.27. Fogalmak 

középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok, radián, érintőnégyszög 

3.2.28. Javasolt tevékenységek 

− Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó 

körív hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása 

− A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai 

szoftver alkalmazásával 

Témakör: Leíró statisztika 

Javasolt óraszám: 10 óra 

3.2.29. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

− hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

− felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és 

digitális eszközzel. 



3.2.30. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

− Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

− Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális 

eszközzel 

− A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

− Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális 

eszközzel 

− Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő 

diagramtípus kiválasztása 

− Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

− Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

3.2.31. Fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz 

3.2.32. Javasolt tevékenységek 

− Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése 

− A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése 

grafikonok segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás 

formájában 

− Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert 

középértékekkel 

− Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a 

kedvezőbb év végi jegyért 

− Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói 

kiselőadás keretében 

− Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei 

alapján 

− Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok 

készítése, ezek szóbeli értékelése, javítása 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 8 óra 

3.2.33. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív 

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 

− véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám 

esetén számítógépet alkalmaz. 



3.2.34. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése 

− A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

− A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

− Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

3.2.35. Fogalmak 

valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, 

diszkrét valószínűség-eloszlás 

3.2.36. Javasolt tevékenységek 

− Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével 

történő szimulálása (például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott 

gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre 

és becslés a bekövetkezésük valószínűségére 

− Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első 

hatos dobás eloszlása 

− Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás 

alapján 

− Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) 

esetében a nyerési esély összehasonlítása 

 

 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 
 

 
Logika: 

Ismerje és tudja használni a tagadás, az „és”, a „(megengedő) vagy” logikai műveleteket, 

legyen képes ezek segítségével megfogalmazott állítások logikai értékét megadni. Tudjon 

„ha…akkor…” típusú állítást megfordítani. Használja helyesen a „minden” és a „van olyan” 

kifejezéseket.  

 

Hatvány, gyök: 

Ismerje és alkalmazza az n-dik gyök fogalmát. Ismerje a törtkitevőjű hatvány fogalmát. 

Legyen képes számológéppel kiszámítani hatványok értékét. 

 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek: 

Képes legyen megoldóképlettel megoldani másodfokú egyenletet. Ismerje a diszkrimináns 

fogalmát. 

Függvények: 

Ismerje a függvény fogalmát. Tudjon helyettesítési értéket számítani, illetve tudja egyszerű 

függvények esetén f(x) = c alapján az x-et meghatározni. 

Tudja ábrázolni a lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított 

arányosságot leíró függvény (elemi függvények) grafikonját. Legyen képes elemi 

függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), 

c·f(x). 



Legyen képes a grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, 

minimumának, maximumának és zérushelyének megállapítására, a növekedés és fogyás 

leolvasására. 

 

Háromszögek: 

Ismerje a belső és a külső szög fogalmát, a háromszög szögeire vonatkozó összefügéseket. 

Ismerje és alkalmazza Pitagorasz tételét geometriai számításokban. 

Ismerje a háromszög nevezetes egyeneseit és köreit (oldalfelező merőleges, szögfelező, 

magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör). 

Ismerje és alkalmazza a háromszög területére vonatkozó képletet. 

 

Négyszögek, sokszögek: 

Ismerje a speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, húrtrapéz, rombusz, téglalap, deltoid, 

négyzet) fogalmát, tulajdonságait. Legyen képes kiszámítani ezek kerületét, területét.  

Ismerje a szabályos sokszög fogalmát, tudja kiszámítani ennek belső és külső szögeit.  

 

Kör és részei: 

Ismerje a középponti szög, a körív, a körcikk, körszelet, körgyűrű fogalmát. Tudja, hogy a 

középponti szög az ívhosszal és a körcikk területével egyenesen arányos. Legyen képes 

kiszámolni az ív hosszát és a kör részeinek területét. 

Tudja, hogy az érintő merőleges az érintési ponthoz húzott sugárra, és hogy a külső pontból a 

körhöz húzott érintőszakaszok egyenlők. 

Ismerje Thalész tételét.  

 

Leíró statisztika: 

Legyen képes adott forrásból adatok kigyűjtésére, adott szempont szerinti rendszerezésére. 

Legyen képes megadni egy adatsokaság átlagát, mediánját, móduszát, terjedelmét. 

Tudjon oszlopdiagramot és kördiagramot készíteni. 

Valószínűségszámítás: 

Ismerje a következő fogalmakat: valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, 

relatív gyakoriság, valószínűség 

Legyen képes a klasszikus valószínűségi modell alapján egyszerű esetben valószínűséget 

számolni. 

 

3.3. 11. évfolyam 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok, matematikai logika 6 

Kombinatorika, gráfok 10 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 14 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 12 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 12 

Sorozatok 18 

Trigonometria 14 

Koordinátageometria 16 

Összes óraszám: 102 
 



Témakör: Halmazok, matematikai logika 

Javasolt óraszám: 6 óra 

3.3.1. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

− megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 

értékét; 

− tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

3.3.2. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon 

keresztül 

− Logikai kifejezések megfelelő használata 

− Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

− Stratégiai és logikai játékok 

3.3.3. Fogalmak 

logikai műveletek 

3.3.4. Javasolt tevékenységek 

− A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének 

meghatározása igazságtáblázat segítségével 

− Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán 

keresztül 

− Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

− Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok 

− Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 10 óra 

3.3.5. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

− konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

3.3.6. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása 

− A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 



− Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

− A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és 

alkalmazása gyakorlati feladatok megoldásában 

3.3.7. Fogalmak 

faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

3.3.8. Javasolt tevékenységek 

− Anagramma készítése a tanulók neveiből 

− A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása 

− A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban 

szereplő együtthatók segítségével 

− Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű 

kombinatorikus összefüggések felfedezése 

− Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok 

összegyűjtése 

Témakör: Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

Javasolt óraszám: 14 óra 

3.3.9. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 

− összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 

− meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét, és alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban; 

− ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 

− érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben; 

− ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a 

valós számokig; 

− ismer példákat irracionális számokra. 

3.3.10. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős 

felbontásból 

− Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 

− Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka) 

− Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 

− Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a 

racionális számok kapcsolata 

− A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós 

számokig 

− Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

− Példák irracionális számokra 

− Számhalmazok műveleti zártsága 



3.3.11. Fogalmak 

természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek 

3.3.12. Javasolt tevékenységek 

− Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása 

− Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények 

− Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és 

ennek mai napig tartó hatásairól 

− Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos 

számpárok, prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás 

− Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

Témakör: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Javasolt óraszám: 12 óra 

3.3.13. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

− ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 

azonosságait; 

− képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

− adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, 

amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

3.3.14. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 

− Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

− Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 

− A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

− Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények 

tulajdonságai 

− A logaritmus értelmezése 

− Áttérés más alapú logaritmusra 

− Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

3.3.15. Fogalmak 

n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

3.3.16. Javasolt tevékenységek 

− A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt 

− Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása 

projektmunkában 



− Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott 

grafikonok összehasonlítása csoportmunkában 

− Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 

− 10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására 

alkalmas számológéppel 

Témakör: Exponenciális folyamatok vizsgálata  
Javasolt óraszám: 12 óra 

3.3.17. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

− a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 

ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

− egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 

− megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, 

egyenlőtlenségeket. 

3.3.18. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 

− Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

− Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

− A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának 

megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

− A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

− A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe 

visszahelyettesítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe 

véve 

3.3.19. Fogalmak 

Nincsenek új fogalmak. 

3.3.20. Javasolt tevékenységek 

− Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a 

társadalomban 

− Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak 

tekinthető változókra csoportmunkában 



− Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra 

exponenciális függvény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény 

paramétereinek értelmezése 

Témakör: Sorozatok 

Javasolt óraszám: 18 óra 

3.3.21. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 

− a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség 

(differencia)/hányados (kvóciens) ismeretében; 

− a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 

− ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát; 

− mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, 

természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában. 

3.3.22. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A számsorozat fogalmának ismerete 

− Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

− Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  

− Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

− Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

− A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása 

− Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, 

természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában  

− Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

− Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 

− Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel 

kapcsolatos feladatok megoldása 

3.3.23. Fogalmak 

számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

3.3.24. Javasolt tevékenységek 

− Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

− Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss 

módszerével 

− A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének 

bemutatása 

− Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása 

csoportmunkában internetes adatgyűjtés segítségével 



Témakör: Trigonometria 

Javasolt óraszám: 14 óra 

3.3.25. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 

− ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei 

alapján; 

− ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 

− alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 

− a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 

− kiszámítja háromszögek területét; 

− ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

− átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

3.3.26. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 

− Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati 

helyzetekben 

− Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

− Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi 

összefüggés, pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 

− Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével 

− Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 

− Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása 

− A szinusztétel bizonyítása 

− Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 

− A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása 

mért adatokból számítva 

− Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

3.3.27. Fogalmak 

szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 

3.3.28. Javasolt tevékenységek 

− Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való 

felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

− Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög 

alakú részek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése 

alapján 

− Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével 

csoportmunkában 



Témakör: Koordinátageometria 

Javasolt óraszám: 14 óra 

3.3.29. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

− ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

− alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

− megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben; 

− koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat; 

− koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal; 

− ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét; 

− egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére; 

− kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének 

ismeretében; 

− megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak 

ismeretében; 

− felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

3.3.30. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak 

ismerete, alkalmazása 

− A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és 

alkalmazása 

− Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 

− Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

− Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 

− Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján  

− Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 

− Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján 

− Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 

− Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának 

megállapítása a meredekségek alapján 

− Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái 

− A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont 

koordinátáinak ismeretében 

3.3.31. Fogalmak 

vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, 
vektorok különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes 
egyenlete, kör egyenlete 
3.3.32. Javasolt tevékenységek 

− „Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

− Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 



− Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján 

− Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 

− Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos 

vagy egyéni munkaformában 

− „Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz 

segítségével 

− „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

 

 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 
 

Halmazok, logika: 

Képes eldönteni egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 

értékét; 

Tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

 

Kombinatorika, gráfok: 

Ismerje a faktoriális és a binomiális együttható fogalmát. Legyen képes egyszerű sorba 

rendezési és kiválasztási feladatokat megoldani. Tudja megkülönböztetni a visszatevés nélküli 

és a visszatevéses mintavételt. Tudjon számológéppel binomiális együtthatót kiszámítani.   

Ismerje a fokszám fogalmát. 

 

Számelmélet: 

Ismerje az osztható, osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalmát.  

Tudjon összetett számokat felbontani prímszámok szorzatára, tudja meghatározni két 

természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét. 

Ismerje és alkalmazza az oszthatósági szabályokat. 

Tudjon példákat irracionális számokra. 

 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus: 

Ismerje és használja az n-dik gyök fogalmát. Ismerje a racionális kitevőjű hatvány jelentését. 

Ismerje és alkalmazza a logaritmust. Tudjon exponenciális függvényt ábrázolni. Tudjon 

számológéppel tízestől eltérő alapú logaritmust kiszámítani. 

 

Exponenciális folyamatok: 

Legyen képes megoldani egyszerű, a logaritmus alkalmazását igénylő exponenciális 

egyenleteket. 

Tudjon példát mondani a természetben vagy a társadalomban zajló exponenciális folyamatra. 

 

 

 

Sorozatok: 

Tudjon olyan feladatokat megoldani a számtani és mértani sorozatok témaköréből, ahol a 

számtani, illetve mértani sorozat fogalmát, az n-dik tagra, illetve az első n tag összegére 

vonatkozó képleteket kell használni. 

Tudja a kamatos kamat számítására vonatkozó képletet használni, s abból bármelyik 

ismeretlen adatot kiszámolni 

 



Trigonometria: 

Ismerje és geometriai számításokban alkalmazza a hegyesszögek és a tompaszögek 

szinuszának, koszinuszának és tangensének fogalmát. Ismerje és alkalmazza a szinusztételt és 

a koszinusztételt. Tudja kiszámítani a háromszög területét. 

 

Koordinátageometria: 

Ismerje a vektorokkal kapcsolatos alapfogalmakat (nullvektor, ellentett, abszolútérték, 

helyvektor, összeg, különbség, számszoros, koordináták). Koordinátákkal adott vektort tudjon 

ábrázolni, tudja kiszámítani a vektor hosszát. 

Legyen képes felírni egyenesek egyenletét pont és meredekség, illetve két pont ismeretében. 

Tudja kiszámítani két egyenes metszéspontját. 

Ismerje és alkalmazza a kör egyenletét, adott egyenletből határozza meg a középpontot és a 

sugárt. 

 

 

3.4. 12. évfolyam 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Térgeometria 20 

Leíró statisztika 12 

Valószínűség-számítás 16 

Rendszerező összefoglalás 64 

Összes óraszám: 112 
 

 

Témakör: Térgeometria 

Javasolt óraszám: 20 óra 

3.4.1. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

− ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

− ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

− ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp 

(speciális testek) tulajdonságait; 

− lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp 

hálóját; 

− kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 



− ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó 

tételeket; 

− ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó 

tételeket. 

3.4.2. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása 

feladatmegoldásban 

− A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete 

− Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 

− Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő 

mértékegységben 

− A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) 

tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel 

kapcsolatban 

− A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a 

forgáskúp hálójának lerajzolása konkrét esetekben 

− A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp 

alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással 

− Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek 

felszínének és térfogatának kiszámítása 

− A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

− A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

3.4.3. Fogalmak 

kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, 

forgástest, n-oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, 

testmagasság, test hálója 

3.4.4. Javasolt tevékenységek 

− Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának 

megállapítása méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel 

− A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület 

felszínének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 

− Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni 

egybevágó érintkező gömbökkel különböző elrendezések esetén 

− Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének 

becslése, a becslés ellenőrzése méréssel 

− A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, 

majd a kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 

− Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi 

tantárgyban és a matematikában; a gömbi geometria alapjai 



Témakör: Leíró statisztika 

Javasolt óraszám: 12 óra 

3.4.5. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

− hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

− ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, 

összehasonlítására; 

− felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

3.4.6. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

− Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése 

− Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási 

mutatókkal 

− Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 

− A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

− Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

− Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

3.4.7. Fogalmak 

reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, 

kvartilisek, terjedelem, szórás 

3.4.8. Javasolt tevékenységek 

− Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

− Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai 

körülmények között 

− A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

− Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák 

értelmezése, elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 

− Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből 

valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 16 óra 

3.4.9. Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív 

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza; 

− ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet; 

− ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 



− meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén. 

3.4.10. Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást 

kizáró eseményekre 

− Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 

− Példák ismerete független és nem független eseményekre 

− A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása 

− A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása 

− Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén 

− A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 

− Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, 

befektetések kockázata, árfolyamkockázat) 

3.4.11. Fogalmak 

események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró 

események, független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, 

visszatevés nélküli mintavétel, várható érték 

3.4.12. Javasolt tevékenységek 

− Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével 

történő szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott 

gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, 

illetve összetett események valószínűségére csoportmunkában 

− Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre 

csoportmunkában 

− Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével 

− Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság 

fogalmának kialakítása 

− Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése 

Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése 

 

Az érettségi vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Térgeometria: 

Ismerje a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 
szabályokat.  
Ismerje és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp 
fogalmát, tulajdonságait, legyen képes kiszámítani ezek felszínét és térfogatát egyszerű 
esetekben. Ismeri a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó 
tételeket. 
Tudja lerajzolni a hasáb, a henger, a gúla és a kúp hálóját. 
 
 

Leíró statisztika: 



Legyen képes statisztikai adatok rendszerezésére, jellemzésére kvartilisekkel, középértékekkel 

és szóródási mutatókkal. 

Tudjon sodrófa diagramot készíteni. 

 

Valószínűségszámítás: 

Ismerje és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet. Tudjon 

valószínűséget számítani visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A heti 3+3+5+6 órás képzés tanterve 

Ez a matematika helyi tanterv mindazon tanulóknak szól, akik a 9. osztályban 
még nem választottak matematikából emelt szintű képzést. Azoknak, akik majd 
később, 11. és 12. évfolyamon akarnak felkészülni olyan továbbtanulási irányokra, ahol a 
matematika megkerülhetetlen, és természetesen azoknak is, akiknek a középiskola után 
nem lesz rendszeres kapcsolatuk a matematikával, de egész életükben hatni fog, hogy itt 
milyen készségeik alakultak ki a problémamegoldásban, a rendszerező, elemző 
gondolkodásban. Ezeket a tanulókat ebben az időszakban lehet megnyerni a gazdasági 
fejlődés szempontjából meghatározó fontosságú természettudományos, műszaki, 
informatikai pályáknak. 



9. évfolyam (102 óra) 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok 10 

Kombinatorika, gráfok 12 

Számhalmazok, műveletek 6 

Hatvány, gyök 8 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, 
függvényábrázolás során 

10 

Arányosság, százalékszámítás 8 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 18 

Geometriai alapismeretek 8 

Transzformációk, szerkesztések 22 

Összes óraszám: 102 
 

TÉMAKÖR: Halmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

− véges halmazok elemszámát meghatározza; 

− alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

− halmazokat különböző módokon megad; 

− halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

Ismeri és alkalmazza a de Morgan azonosságokat.  
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a 

matematikán belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 

− Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

− Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

− Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, 

ábrázolása és értelmezése 

− Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita 

segítségével 

− Szemléletes kép végtelen halmazokról 

FOGALMAK 
alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; 

halmazműveletek: unió, metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, 

halmaz elemszáma, logikai szita 



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy 

digitálisan megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek 

válogatása 

− Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása 

− A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása 

különböző tulajdonságok alapján 

− Barkochba játék 

− A „végtelen szálloda” mint modell 

− Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű 

hozzárendelés felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának 

számossága megegyezik a pozitív páros számok halmazának számosságával 

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

− megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

− konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

− véges halmazok elemszámát meghatározza; 

− alkalmazza a logikai szita elvét. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása 

rendszerezéssel 

− Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

− Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, 

feladatok megoldására 

− Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

− Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

FOGALMAK 
gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a 

szorzási és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 

− Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására 

− Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 



− Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 

− Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját 

szöveg írása 

− Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása 

− Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 

− Adott halmaz összes vagy bizonyos feltételnek megfelelő részhalmazainak felsorolása, 

száma 

− Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában. 

TÉMAKÖR: Számhalmazok, műveletek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól 

a valós számokig; 

− ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen 

alkalmazza különböző számolási helyzetekben; 

− racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

− ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

− ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 

− a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az 

eredményt; 

− valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes 

használata 

− Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

− Irracionális számok szemléltetése 

− Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

− Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

− Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

− Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi 

ellenőrzése 

− Valós számok adott jegyre kerekítése 

− Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

FOGALMAK 
racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút 

érték, ellentett, reciprok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek 



− Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 

− Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával 

− Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának 

történetéről 

− A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő 

kerekítés alkalmazása 

− Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

− megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 

értékét; 

− tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

− ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 

− ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

− Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

− A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

− A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész 

kitevő esetén 

− Számok normálalakja 

− Számolás normálalak segítségével 

− A négyzetgyök definíciója 

− Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

− A négyzetgyökvonás azonosságai 

FOGALMAK 
hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az 

interneten, kísérlet végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

− Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó 

cikkek valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 

TÉMAKÖR: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás során 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 



A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

− ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

− átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával; 

− algebrai törtet egyszerűsít, értelmezési tartományát megadja 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú 

kifejezések hatványa 

− Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

− Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok 

ismerete és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában) 

− Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

− Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

FOGALMAK 
összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− „Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai 

magyarázata 

− Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 

− A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 

− Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok 

négyzetének, 99 · 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben 

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

− Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

− Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, 

gyökös) 

− Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi 

életből 



− Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási 

bevételekhez, kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más 

tantárgyakhoz köthető feladatok megoldása 

FOGALMAK 
egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, 

szükség esetén grafikon segítségével 

− Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek 

figyelembevételével 

TÉMAKÖR: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

− a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 

ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

− felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

− egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza a mérlegelvet 

− megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszereket. 

− megold egy abszolútértékes kifejezést tartalmazó egyenletet 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy 

hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk 

kigyűjtése, rendszerezése 

− Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

− A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

− A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

− A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

− Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

− Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és 

grafikusan 



− Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös 

együtthatók módszerével, grafikusan 

− Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges 

feladatok megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, 

pénzügyi és gazdasági tematikájú feladatok) 

FOGALMAK 
alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások 

összehasonlítása előnyök és hátrányok szempontjából 

− Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata 

− Nyílt végű problémák megoldása 

− Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

− Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus 

megoldása során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak 

megbeszélése 

TÉMAKÖR: Geometriai alapismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

− felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 

− ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

− ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális 

eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

− Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

− Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, 

mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

− A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete  

− Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

− Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, 

szög másolása 

FOGALMAK 



pont, egyenes, kör, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, 

mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező 

merőleges, szögfelező 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének 

megadása, ezek távolságának megmérése 

− Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok 

meghatározása, becslése 

− Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől 

(közelítőleg) egyenlő távolságra levő helységek megkeresése 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

− ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

− alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

− ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó 

tételeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismer példákat geometriai transzformációkra; 

− ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; 

alakzatok egybevágóságát; 

− ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági 

transzformációt és az alakzatok hasonlóságát; 

− megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli 

elforgatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 

− geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség 

feltételeit. 

ismerje és alkalmazza a párhuzamos szelők tételét, a tétel megfordítását és a párhuzamos 
szelőszakaszok tételét.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, 

merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 

− A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos 

eltolás ismerete, tulajdonságaik 

− A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

− Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

− Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

− Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban 



− Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában 

− Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

− Négyszögek egybevágósága 

− Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; 

diszkusszió 

− Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása 

különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

− A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, 

tulajdonságai 

− A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

(szögfelező tétel, magasságtétel, befogótétel) bizonyításában 

− Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, 

térképkészítés, modellezés) 

FOGALMAK 
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, 

egybevágóság, forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági 

transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, 

filmvetítés 

− A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint 

két tengelyes tükrözés egymásutánja 

− M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a 

szimmetriák szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása 

− A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy 

dinamikus geometriai szoftver segítségével 

− A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például 

pénzforgatós, színezős) páros munkában 

− Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának 

meghatározása egy egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből 

(„Thalész-módszer”) csoportmunkában 

− Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján 

 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 
 
Halmazok:  

Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő műveleteket: unió, metszet, különbség. Tudja 

meghatározni véges halmazok elemeinek a számát. 

 
Kombinatorika, gráfok:  



Tudjon egyszerű sorbarendezési és kiválasztási feladatokat megoldani. Tudjon konkrét 

szituációkat szemléltetni, és egyszerű feladatokat megoldani gráfok segítségével. Ismerje és 

alkalmazza a következő fogalmakat: gráf csúcsa, éle. 

 

Műveletek, számhalmazok:  

Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni zsebszámológéppel. Ismerje és használja 

feladatokban az alapműveletek műveleti azonosságait (kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás).  

Ismerje a valós számkör felépítését (N, Z, Q, Q*, R), ismerje a racionális szám fogalmát. 

Tudjon ábrázolni számokat a számegyenesen. Ismerje és használja a nyílt és zárt intervallum 

fogalmát és jelölését. Tudjon adott helyiértékre vonatkozóan helyesen kerekíteni. Ismerje az 

abszolút érték, az ellentett, a reciprok fogalmát. 

 

Hatvány, gyök:  

Ismerje és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát, azonosságait.  Ismerje adott szám 

normálalakjának felírási módját, tudjon számolni a normálalakkal. 

 

Betűs kifejezések:  

Tudja alkalmazni feladatokban a következő kifejezések kifejtését, illetve szorzattá alakítását: 

(a + b)2, (a -b)2, a2 – b2. Tudjon algebrai kifejezésekkel egyszerű műveleteket végrehajtani, 

algebrai kifejezéseket egyszerűbb alakra hozni (összevonás, szorzás, osztás, szorzattá alakítás 

kiemeléssel, nevezetes azonosságok alkalmazásával).  

 

Százalékszámítás, arányosság:  

Ismerje és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosság fogalmát. Ismerje és tudja 

feladatokban alkalmazni a százalék fogalmát. Ismerje és alkalmazza a mindennapi életben 

előforduló mértékegységek átváltási szabályait. 

 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek:  

Tudja alkalmazni a mérlegelvet. Képes megoldani elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és 

egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszereket, egyszerű szöveges 

feladatokat. 

 

Geometriai alapfogalmak:  

Ismeri és használja a pont, egyenes, sík és szög fogalmát. Felismeri az egyállású és a 

váltószögeket. Ismerje a kör, a szakaszfelező merőleges, a szögfelező fogalmát. 

 

Transzformációk, szerkesztések:  

Tudjon végrehajtani egybevágósági transzformációkat (tengelyes tükrözés, középpontos 

tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás) konkrét esetekben. Ismerje fel konkrét 

síkidom esetén azok szimmetriáit.  

Ismerje a vektor fogalmát, vektor skalárral való szorzását, két vektor összeadásának módját. 

Ismerje a középpontos hasonlósági transzformációt, egyszerű esetben legyen képes 

végrehajtani. Ismerje fel a hasonló alakzatokat, tudja felírni a hasonlóság arányát, legyen 

képes egyszerű, méretaránnyal kapcsolatos számítási feladatokat megoldani. 

 

 

 



10. évfolyam (102 óra) 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Matematikai logika 10 

Hatvány, gyök 6 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 14 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 18 

Háromszögek 16 

Négyszögek, sokszögek 10 

A kör és részei 10 

Leíró statisztika 10 

Valószínűség-számítás 8 

Összes óraszám: 102 

 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: Matematikai logika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

− megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 

értékét; 

− tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

− alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 

− ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését; 

− megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

− helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket; 

− Ismeri és alkalmazza a skatulya-elvet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A matematikai bizonyítás fogalma 

− Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

− Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

− A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és 

alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

− A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek 

indoklása egyszerű esetekben 



− Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

− „Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének 

megállapítása 

− Stratégiai és logikai játékok 

FOGALMAK 
tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, 

„akkor és csak akkor” 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− „Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, 

cáfolására 

− „Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása 

csoportmunkában 

− Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

− Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok 

− Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

− megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 

értékét; 

− tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait 

− ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát  

− ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát 

− számológéppel kiszámol racionális kitevőjű hatványokat 

− tört nevezőjét gyökteleníti 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− n-dik gyök fogalma 

− Pozitív számok hatványozása racionális kitevőre 

− A négyzetgyökvonás azonosságai 

FOGALMAK 
n-dik gyök, racionális kitevőjű hatvány 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az 

interneten, kísérlet végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

− Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó 

cikkek valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 



TÉMAKÖR: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

− a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 

ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

− felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

− egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és 

alkalmazza a diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 

− ismer és alkalmaz különféle egyenlet- és egyenlőtlenségmegoldási technikákat: 

mérlegelv, szorzattá alakítás, grafikus megoldás. 

− bizonyítja a megoldóképletet. 

− ismeri a másodfokú egyenlet gyökei és együtthatói közötti összefüggéseket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, 

rendszerezése 

− Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

− A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

− A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

− A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

− Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 

− Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 

megoldóképlettel és grafikusan 

− Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

− Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

− Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

− baxcx +=+   
FOGALMAK 
másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket 

párhuzamosan végezve 



− Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során 

− Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, 

érdekességeiről 

TÉMAKÖR: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

− adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, 

amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

− adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi; 

− táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 

− a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait; 

− Ismerje a függvénytani alapfogalmak (értékkészlet, zérushely, szélsőérték, monotonitás, 

paritás, korlátosság) pontos definícióját. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: 

egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű 

− Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

− Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

− Függvények ábrázolása táblázat alapján 

− Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák 

megoldására 

− A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, 

minimumának, maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás 

leolvasása 

− Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot 

leíró függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

− Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x 

+ c), c·f(x), |f(x)| 

− Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

− Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása 

gyakorlati problémák megoldása során 

− Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés 

ábrázolása 

FOGALMAK 
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, 

képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás, páros 

és páratlan függvény 



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal 

kapcsolatos grafikonok elemzése csoportmunkában 

− Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és 

a mért adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet) 

− A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például 

út-idő grafikon az iskolába való eljutásról) 

− Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető 

szélsőérték-feladatok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával 

bekeríthető maximális területű téglalap adatainak mérése, megfigyelése 

− Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 

− Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 

− Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

− Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus 

úton digitális eszköz segítségével 

− Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől 

(közelítőleg) egyenlő távolságra levő helységek megkeresése 

TÉMAKÖR: Háromszögek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

− ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

− kiszámítja háromszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti 

kapcsolatokat; a speciális háromszögek tulajdonságait; 

− ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó 

fogalmakat és tételeket; 

− ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását; 

− ismeri és bizonyítja a T=rs képletet, ismeri és alkalmazza a Héron-képletet. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

− Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai 

és szögei között 

− Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő 

szárú, derékszögű háromszög 



− A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek 

ismerete és alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, 

középvonal, körülírt, illetve beírt kör 

− Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel 

bizonyítása 

− A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

− A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

− Háromszög területének kiszámítása 

FOGALMAK 
szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező 

merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése 

szerkesztéssel vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy 

csoportmunkában 

− Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 

− A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-

tételnek megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver 

alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Négyszögek, sokszögek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

− ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

− ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

− átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és 

külső szögeinek összegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, 

négyzet) tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

− Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek 

ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

− Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

− Szabályos sokszög területe átdarabolással 

FOGALMAK 



trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, 

szabályos sokszög 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula 

felfedeztetése átdarabolással 

− A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása 

átdarabolással, hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 

− Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan 

TÉMAKÖR: A kör és részei 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

− ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

− ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

− ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását; 

− ismeri és bizonyítja az érintőnégyszögek tételét, ismeri a tétel megfordítását; 

− ismeri a szögek ívmértékét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körív hosszával 

− Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körcikk területével 

− Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

− Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 

sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

− A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

− A Thalész-tétel bizonyítása 

FOGALMAK 
középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok, radián, érintőnégyszög 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körív hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba 

foglalása 

− A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai 

szoftver alkalmazásával 



TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

− hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

− felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és 

digitális eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

− Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

− Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális 

eszközzel 

− A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

− Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális 

eszközzel 

− Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő 

diagramtípus kiválasztása 

− Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

− Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

FOGALMAK 
oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése 

− A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése 

grafikonok segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás 

formájában 

− Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az 

ismert középértékekkel 

− Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a 

kedvezőbb év végi jegyért 

− Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói 

kiselőadás keretében 

− Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek 

középértékei alapján 

− Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok 

készítése, ezek szóbeli értékelése, javítása 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 



JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, 

relatív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események 

fogalmát megkülönbözteti és alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 

− véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám 

esetén számítógépet alkalmaz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése 

− A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

− A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

− Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

FOGALMAK 
valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, 

diszkrét valószínűség-eloszlás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével 

történő szimulálása (például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott 

gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes 

kimenetelekre és becslés a bekövetkezésük valószínűségére 

− Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az 

első hatos dobás eloszlása 

− Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás 

alapján 

− Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) 

esetében a nyerési esély összehasonlítása 

 

 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 
 

 
Logika: 

Ismerje és tudja használni a tagadás, az „és”, a „(megengedő) vagy” logikai műveleteket, 

legyen képes ezek segítségével megfogalmazott állítások logikai értékét megadni. Tudjon 

„ha…akkor…” típusú állítást megfordítani. Használja helyesen a „minden” és a „van olyan” 

kifejezéseket.  

 

Hatvány, gyök: 

Ismerje és alkalmazza az n-dik gyök fogalmát. Ismerje a törtkitevőjű hatvány fogalmát. 

Legyen képes számológéppel kiszámítani hatványok értékét. 

 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek: 



Képes legyen megoldóképlettel megoldani másodfokú egyenletet. Ismerje a diszkrimináns 

fogalmát. 

Függvények: 

Ismerje a függvény fogalmát. Tudjon helyettesítési értéket számítani, illetve tudja egyszerű 

függvények esetén f(x) = c alapján az x-et meghatározni. 

Tudja ábrázolni a lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított 

arányosságot leíró függvény (elemi függvények) grafikonját. Legyen képes elemi 

függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), 

c·f(x). 

Legyen képes a grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, 

minimumának, maximumának és zérushelyének megállapítására, a növekedés és fogyás 

leolvasására. 

 

Háromszögek: 

Ismerje a belső és a külső szög fogalmát, a háromszög szögeire vonatkozó összefügéseket. 

Ismerje és alkalmazza Pitagorasz tételét geometriai számításokban. 

Ismerje a háromszög nevezetes egyeneseit és köreit (oldalfelező merőleges, szögfelező, 

magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör). 

Ismerje és alkalmazza a háromszög területére vonatkozó képletet. 

 

Négyszögek, sokszögek: 

Ismerje a speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, húrtrapéz, rombusz, téglalap, deltoid, 

négyzet) fogalmát, tulajdonságait. Legyen képes kiszámítani ezek kerületét, területét.  

Ismerje a szabályos sokszög fogalmát, tudja kiszámítani ennek belső és külső szögeit.  

 

Kör és részei: 

Ismerje a középponti szög, a körív, a körcikk, körszelet, körgyűrű fogalmát. Tudja, hogy a 

középponti szög az ívhosszal és a körcikk területével egyenesen arányos. Legyen képes 

kiszámolni az ív hosszát és a kör részeinek területét. 

Tudja, hogy az érintő merőleges az érintési ponthoz húzott sugárra, és hogy a külső pontból a 

körhöz húzott érintőszakaszok egyenlők. 

Ismerje Thalész tételét.  

 

Leíró statisztika: 

Legyen képes adott forrásból adatok kigyűjtésére, adott szempont szerinti rendszerezésére. 

Legyen képes megadni egy adatsokaság átlagát, mediánját, móduszát, terjedelmét. 

Tudjon oszlopdiagramot és kördiagramot készíteni. 

Valószínűségszámítás: 

Ismerje a következő fogalmakat: valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, 

relatív gyakoriság, valószínűség 

Legyen képes a klasszikus valószínűségi modell alapján egyszerű esetben valószínűséget 

számolni. 

 

  

11. évfolyam (170 óra) 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 



Kombinatorika, gráfok 12 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 9 

Kerületi szög, látókörív, húrnégyszög 7 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 20 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 10 

Sorozatok 28 

Trigonometria 30 

Koordinátageometria 34 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése, teljes 
indukció 

20 

Összes óraszám: 170 

TÉMAKÖR: Kombinatorika, gráfok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

− konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

− Ismerje, bizonyítsa és alkalmazza a permutációk (ismétlés nélkül és ismétléssel), variációk 

(ismétlés nélkül és ismétléssel), kombinációk (ismétlés nélkül) kiszámítására vonatkozó 

képleteket; 

− ismeri és bizonyítja az n elemű halmaz részhalmazainak számára vonatkozó összefüggést; 

− ismeri a binomiális tételt és a Pascal-háromszöget. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása 

− A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 

− Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

− A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és 

alkalmazása gyakorlati feladatok megoldásában 

− A fagráf éleinek és csúcsainak száma közötti összefüggés ismerete 

FOGALMAK 
faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban; egyszerű gráf; teljes gráf; hurokél; 

többszörös él; út; kör; összefüggő gráf; fa 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Anagramma készítése a tanulók neveiből 

− A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása 



− A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban 

szereplő együtthatók segítségével 

− Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő 

egyszerű kombinatorikus összefüggések felfedezése 

− Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok 

összegyűjtése 

− Különféle feltételeknek megfelelő gráfok keresése 

− gráf színezése 

TÉMAKÖR: Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

− a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 

ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

− felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

− egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− megold az értelmezési tartomány vagy az értékkészlet vizsgálatával megoldható 

egyenletet. 

− megold két négyzetre emeléssel megoldható négyzetgyökös egyenletet. 

− megold két abszolútértékes kifejezést tartalmazó egyenletet algebrai úton. 

− megold törtes egyenlőtlenséget. 

− megold egyszerű négyzetgyökös és abszolútértékes egyenlőtlenséget. 

− megold paraméteres egyenletet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Egyenlet értelmezési tartományának és értékkészletének vizsgálata 

− Az abszolútérték és a négyzetgyök fogalmának mélyebb megértése 

− Az ekvivalens átalakítás mélyebb megértése 

 

FOGALMAK 
Nincsenek új fogalmak. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Matematikatörténet: magasabbfokú egyenletek 



TÉMAKÖR: Kerületi szög, látókörív, húrnégyszög 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

ismeri, bizonyítja és alkalmazza feladatokban a kerületi és középponti szögek tételét és a 
kerületi szögek tételét. 

− ismeri és használja a látókör fogalmát. 

ismeri, bizonyítja és alkalmazza a körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tételét. 
ismeri, bizonyítja és alkalmazza a húrnégyszögek tételét, ismeri és alkalmazza a tétel 

megfordítását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kerületi és középponti szögek tétele; a kerületi szögek tétele 

− A látószögkörív tétele 

− A húrnégyszögek tétele és megfordítása 

− Körhöz húzott érintőszakasz és szelőszakaszok tétele 

FOGALMAK 
kerületi szög; látószög; látókörív; húrnégyszög 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− A középponti és kerületi szögek tételének felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel 

vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával 

− látószögkörív szerkesztése 

− maximális látószögű pont keresése 

TÉMAKÖR: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

− ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás 

azonosságait; 

− képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

− adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, 

amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

− ismeri és bizonyítja a logaritmus azonosságait, ezeket feladatok megoldásában 

alkalmazza. 

− ismeri az exponenciális és a  logaritmus függvényt és az inverz függvény fogalmát. 

− megold összetettebb exponenciális és logaritmusos egyenletet. 

− megold egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenlőtlenségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 

− Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 



− Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 

− A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

− Az exponenciális és a logaritmus függvények ábrázolása hagyományosan és 

számítógéppel, a függvények tulajdonságai 

− A logaritmus értelmezése 

− Szorzat, hányados és hatvány logaritmusára vonatkozó azonosságok, áttérés más alapú 

logaritmusra 

− Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

FOGALMAK 
n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus, logaritmus függvény, függvény inverze 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt 

− Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása 

projektmunkában 

− Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott 

grafikonok összehasonlítása csoportmunkában 

− Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 

− 10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására 

alkalmas számológéppel 

TÉMAKÖR: EXPONENCIÁLIS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

− a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 

ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

− egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 

− megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, 

egyenlőtlenségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 

− Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, 

rendszerezése 



− Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

− A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának 

megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

− A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

− A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe 

visszahelyettesítve, ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe 

véve 

FOGALMAK 
Nincsenek új fogalmak. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a 

társadalomban 

− Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak 

tekinthető változókra csoportmunkában 

− Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra 

exponenciális függvény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény 

paramétereinek értelmezése 

TÉMAKÖR: Sorozatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

− adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

− a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

− a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

− a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 

ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

− ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát; 

− gyakorlati problémákban felismeri és alkalmazza a mértani sorozat fogalmát, és a rá 

vonatkozó képleteket 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 

− a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség 

(differencia)/hányados (kvóciens) ismeretében 

− a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 

− bizonyítja a számtani és a mértani sorozat általános tagjára vonatkozó összefüggéseket, 

valamint az összegképleteket 

− ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát; 



− mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, 

természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában; 

− ismeri és alkalmazza a korlátos és a monoton sorozat fogalmát; 

− ismeri és alkalmazza egyszerű sorozatokban a konvergens sorozat definícióját, 

alkalmazza egyszerű sorozatokban a konvergens sorozatok összegének, különbségének, 
szorzatának és hányadosának határértékére vonatkozó tételeket; 

ismeri és alkalmazza a végtelen mértani sor összegének képletét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A számsorozat fogalmának ismerete 

− Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

− Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  

− Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

− Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

− A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása 

− Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, 

természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában  

− Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

− Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 

− Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel 

kapcsolatos feladatok megoldása 

− monoton, korlátos és konvergens sorozat fogalma, e három tulajdonság kapcsolata 

− a mértani sor ismerete, kovergenciájának feltétele 

FOGALMAK 
számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet, monoton 

sorozat, korlátos sorozat, konvergens sorozat, mértani sor 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

− Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss 

módszerével 

− A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének 

bemutatása 

− Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása 

csoportmunkában internetes adatgyűjtés segítségével 

− A harmonikus sor vizsgálata 

− szakaszos és vegyes szakaszos tizedes törtek átírása két egész szám hányadosaként 

TÉMAKÖR: Trigonometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt; 



− ismeri a szögfüggvények általános definícióját; 

− képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

− adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, 

amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 

− ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei 

alapján; 

− ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 

− alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 

− a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 

− kiszámítja háromszögek területét; 

− ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

− átdarabolással kiszámítja sokszögek területét; 

− bizonyítja a szinusztételt és a koszinusztételt, továbbá a háromszög területének 

kiszámítására vonatkozó képlett, ha adott két oldal és a közbezárt szög;  

− tudja a szögfüggvények általános definícióját;  

tudja és alkalmazza a szögfüggvényekre vonatkozó alapvető összefüggéseket: pótszögek, 
kiegészítő szögek, negatív szög szögfüggvénye, sin2𝛼+cos2α=1, tgα=sinα/cosα 

megold az előző pontban szereplő azonosságok segítségével másodfokúra visszavezethető 
egyenleteket  

megold egyszerű trigonometrikus egyenlőtlenségeket 

− függvénytáblázat segítségével tudja alkalmazni egyszerű feladatokban az addíciós 

összefüggéseket (sin(α + β), cos(α + β), tg(α + β) , sin2α, cos2α, tg2α). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 

− Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati 

helyzetekben 

− Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

− Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi 

összefüggés, pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 

− Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével 

− Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 

− Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása 

− A szinusztétel bizonyítása 

− Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 

− A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása 

mért adatokból számítva 

− Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

− Forgásszögek szögfüggvényeinek értelmezése, ábrázolása, jellemzése 



− Trigonometrikus egyenletek és egyszerű egyenlőtlenségek 

− Addíciós képletek 

FOGALMAK 
szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel, forgásszög szögfüggvényei, 

periodikus függvény, függvény konvexitása adott intervallumon 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való 

felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

− Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög 

alakú részek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése 

alapján 

− Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével 

csoportmunkában 

− Harmonikus rezgőmozgást végző test kitérés-idő grafikonja  

TÉMAKÖR: Koordinátageometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 34 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

− ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

− alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

− ismeri az egyértelmű vektorfelbontás tételét; 

− megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben; 

− koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat; 

− koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal; 

− ismeri és alkalmazza a vektor 900-os elforgatottjának koordinátáira vonatkozó képletet 

− ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét; 

− egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére; 

− kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének 

ismeretében; 

− megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak 

ismeretében; 

bizonyítja a skalárszorzat koordinátákból való kiszámítására vonatkozó tételt; 
tudja koordinátáikkal adott vektorok hajlásszögét meghatározni;  

− kiszámítja két egyenes szögét; 

− ismeri és alkalmazza a szakasz osztópontjának, háromszög súlypontjának kiszámítására 

vonatkozó képleteket; 

tudja levezetni az egyenes egyenletét a síkban különböző kiindulási adatokból; 
tudja levezetni a kör egyenletét; 
ismeri a kör és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet kapcsolatát; 
tudja meghatározni kör és egyenes, illetve két kör metszéspontját;  



tudja felírni a kör adott pontjában húzott érintő egyenletét, és a körhöz külső pontból húzott 
érintő egyenletét; 

tudja levezetni a parabola x 2 = 2py alakú egyenletét; 
megold feladatokat megoldani a koordinátatengelyekkel párhuzamos tengelyű parabolákkal; 

− felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak 

ismerete, alkalmazása 

− A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és 

alkalmazása 

− Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 

− Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

− Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 

− Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján  

− Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 

− Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján 

− A skaláris szorzat fogalma, kiszámítása a koordináták segítségével 

− Egyenes normálvektora, egyenes egyenlete Ax+By=C alakban 

− Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 

− Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának 

megállapítása a meredekségek alapján 

− Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának és az egyenesek 

szögének kiszámítása 

− A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont 

koordinátáinak ismeretében 

− A kör egyenletéből a középpont és a sugár meghatározása 

− Kör és egyenes, illetve két kör közös pontjainak meghatározása, kölcsönös helyzetük 

megállapítása 

− Kör érintőjének egyenlete 

− A parabola fogalma, egyenlete 

 

FOGALMAK 
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, 
vektorok különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes 
egyenlete, kör egyenlete, skaláris szorzat, parabola 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− „Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

− Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 



− Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján 

− Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 

− Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos 

vagy egyéni munkaformában 

− „Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz 

segítségével 

− „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

− Parabola pontjainak szerkesztése 

 

 

TÉMAKÖR: Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 

− összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 

− meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét, és alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban; 

− ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 

− érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben; 

− ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól 

a valós számokig; 

− ismer példákat irracionális számokra; 

− bizonyítja, hogy a 2 négyzetgyöke irracionális szám; 

ismer példát megszámlálhatóan végtelen és nem megszámlálhatóan végtelen halmazra;  
ismer a megszámlálhatóan végtelen halmaz definícióját. Bizonyítsa egyszerűbb esetekben, 

hogy egy halmaz számossága megszámlálhatóan végtelen; 
ismeri és alkalmazza a teljes indukciót. 
 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős 

felbontásból 

− Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 

− Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka) 

− Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 

− Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a 

racionális számok kapcsolata 

− A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós 

számokig 

− Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

− Példák irracionális számokra 



− Számhalmazok műveleti zártsága 

− Véges és végtelen halmazok számossága 

FOGALMAK 
természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek, 

megszámlálhatóan végtelen halmaz, nem megszámlálhatóan végtelen halmaz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása 

− Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények 

− Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban 

és ennek mai napig tartó hatásairól 

− Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és 

barátságos számpárok, prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás 

− Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

 

 

 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 
 

 

Kombinatorika, gráfok: 

Ismerje a faktoriális és a binomiális együttható fogalmát. Legyen képes egyszerű sorba 

rendezési és kiválasztási feladatokat megoldani. Tudja megkülönböztetni a visszatevés nélküli 

és a visszatevéses mintavételt. Tudjon számológéppel binomiális együtthatót kiszámítani.   

Ismerje a fokszám, egyszerű gráf, út, kör, fagráf fogalmát. 

 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus: 

Ismerje és használja az n-dik gyök fogalmát. Ismerje a racionális kitevőjű hatvány jelentését. 

Ismerje és alkalmazza a logaritmust. Tudjon exponenciális és logaritmusfüggvényt ábrázolni. 

Tudjon számológéppel tízestől eltérő alapú logaritmust kiszámítani. Ismerje és alkalmazza a 

logaritmus azonosságait egyszerűbb logaritmusos egyenletek megoldásában. Ismerje és 

alkalmazza a hatványozás azonosságait egyszerűbb exponenciális egyenletek megoldásában. 

 

Exponenciális folyamatok: 

Legyen képes megoldani egyszerű, a logaritmus alkalmazását igénylő exponenciális 

egyenleteket. 

Tudjon példát mondani a természetben vagy a társadalomban zajló exponenciális folyamatra. 

 

 

Sorozatok: 

Tudjon olyan feladatokat megoldani a számtani és mértani sorozatok témaköréből, ahol a 

számtani, illetve mértani sorozat fogalmát, az n-dik tagra, illetve az első n tag összegére 

vonatkozó képleteket kell használni. 

Tudja a kamatos kamat számítására vonatkozó képletet használni, s abból bármelyik 

ismeretlen adatot kiszámolni. 

Adott sorozatról tudja eldönteni, hogy monoton-e, korlátos-e, konvergens-e. 

 

 



Trigonometria: 

Ismerje és geometriai számításokban alkalmazza a hegyesszögek és a tompaszögek 

szinuszának, koszinuszának és tangensének fogalmát. Ismerje és alkalmazza a szinusztételt és 

a koszinusztételt. Tudja kiszámítani a háromszög területét. 

Tudja tetszőleges forgásszög szinuszát, koszinuszát, tangensét definiálni. 

Ábrázolja és jellemezze a szinusz-, a koszinusz- és a tangensfüggvényt.  

Tudjon megoldani sinx=c, cosx=c, tgx=c típusú egyenleteket megoldani a valós számok 

halmazán. 

 

Koordinátageometria: 

Ismerje a vektorokkal kapcsolatos alapfogalmakat (nullvektor, ellentett, abszolútérték, 

helyvektor, összeg, különbség, számszoros, koordináták). Koordinátákkal adott vektort tudjon 

ábrázolni, tudja kiszámítani a vektor hosszát. 

Ismerje a skaláris szorzat fogalmát, kiszámítási módjait, tudja meghatározni két vektor szögét 

a koordinátáik ismeretében. 

Legyen képes felírni egyenesek egyenletét pont és meredekség, illetve két pont ismeretében. 

Tudja kiszámítani két egyenes metszéspontját. 

Ismerje és alkalmazza a kör egyenletét, adott egyenletből határozza meg a középpontot és a 

sugárt. 

Legyen képes az egyenleteik alapján eldönteni két egyenes, két kör, illetve egyenes és kör 

kölcsönös helyzetét. 

 

 

 
Számelmélet: 

Ismerje az osztható, osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalmát.  

Tudjon összetett számokat felbontani prímszámok szorzatára, tudja meghatározni két 

természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét. 

Ismerje és alkalmazza az oszthatósági szabályokat. 

Tudjon példákat irracionális számokra. 

12. évfolyam (168 óra) 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Függvények, differenciálszámítás 22 

Területszámítás, integrálszámítás 20 

Térgeometria 24 

Leíró statisztika 10 

Valószínűség-számítás 22 

Rendszerező összefoglalás 70 

Összes óraszám: 168 
 

 

TÉMAKÖR: Függvények, differenciálszámítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 



A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

tudja ábrázolni az alapvető függvények transzformáltjainak grafikonját (c·f(ax + b) + d); 
tudja jellemezni a függvényeket korlátosság szempontjából; 
Ismeri a végesben vett véges, a végtelenben vett véges és a tágabb értelemben vett 

határérték szemléletes fogalmát. Ismeri a folytonosság szemléletes fogalmát;  
tudja a differencia - és differenciálhányados definícióját;  
alkalmazza az összeg -, a különbség -, a konstansszoros, a szorzat - és a hányadosfüggvény 

deriválási szabályait;  
alkalmazza egyszerű esetekben az összetett függvény deriválási szabályát; 
tudja bizonyítani, hogy (xn)' = nxn-1 ( n ∈N esetén) ; 
ismeri a trigonometrikus függvények deriváltját; 
alkalmazza a differenciálszámítást érintő egyenletének felírására, szélsőértékfeladatok 

megoldására és polinomfüggvények vizsgálatára (monotonitás, szélsőérték, konvexitás). 
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
A határérték és a folytonosság szemléletes fogalmának kialakítása 
A differencia - és differenciálhányados definíciója  
Polinomfüggvények és trigonometrikus függvények deriváltja  
Deriválási szabályok begyakorlása  
Görbéhez adott pontban húzott érintő egyenletének felírására 
Szélsőérték -feladatok megoldása deriválás segítségével 
A második derivált szerepe 
Polinomfüggvények menetének vizsgálata (monotonitás, szélsőérték, konvexitás). 
 

FOGALMAK 
függvény határértéke, folytonossága, differenciahányados, differenciálhányados, derivált, 

polinomfüggvény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 

− A pillanatnyi sebesség fogalmának értelmezése út-idő grafikon alapján  

− Gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték problémák megfogalmazása, gyűjtése 

 

TÉMAKÖR: Területszámítás, integrálszámítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− tudja, hogy a terület egy olyan függvény, mely a síkidomokhoz rendel pozitív számokat, 

és eleget tesz három követelménynek; 

− bizonyítja a nevezetes négyszögek és szabályos sokszögek területképleteit;  

− ismerje a kétoldali közelítés módszerét; 

− ismeri folytonos függvényekre a határozott integrál szemléletes fogalmát és 

tulajdonságait; 

− az integrálfüggvény fogalmát, a primitív függvény fogalmát; 

− ismeri és alkalmazza a Newton -Leibniz -tételt; 



− tudja polinomfüggvények, illetve a szinusz és koszinusz függvény grafikonja alatti 

területet kiszámolni. 

 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A terület fogalma 

− Sokszögek területképleteinek bizonyítása 

− Kétoldali közelítés módszere, a görbe vonallal határolt síkidomok területének fogalama 

− A határozott integrál fogalma 

− Felsőhatár-integrálfüggvény és a Newton-Leibniz képlet 

− Primitív függvény, határozatlan integrál, integrálási szabályok 

− A Newton-Leibniz képlet alkalmazása görbe alatti terület kiszámítására 

− Két függvény grafikonja által közrefogott síkidom területének kiszámítása 

FOGALMAK 
parabolikus háromszög, határozott integrál, primitív függvény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Ötletek gyűjtése görbe vonalakkal határolt síkidom területének meghatározására 

− Terület közelítő meghatározása milliméterpapír vagy mérleg segítségével 

 

 

 

 
 

 

 

 

TÉMAKÖR: Térgeometria 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

− ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

− ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

− sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

− ismeri a felszín és a térfogat szemléletes fogalmát; 

− meghatározza speciális testek felszínét és térfogatát. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− ismeri és alkalmazza térelemek távolságának, hajlásszögének fogalmát; 

− tudja, hogy a poliéderek térfogat egy olyan függvény, mely minden poliéderhez egy 

pozitív számot rendel, és eleget tesz három követelménynek; 

 



 

− ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp 

(speciális testek) tulajdonságait; 

− lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp 

hálóját; 

− kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 

− ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó 

tételeket; 

− bizonyítja a csonkagúla és a csonkakúp térfogatképletét; 

− megold speciális testek felszínével, térfogatával kapcsolatos szélsőérték feladatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása 

feladatmegoldásban 

− A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak 

ismerete 

− Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 

− Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő 

mértékegységben 

− A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) 

tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel 

kapcsolatban 

− A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a 

forgáskúp hálójának lerajzolása konkrét esetekben 

− A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp 

alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással 

− Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek 

felszínének és térfogatának kiszámítása 

− A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

− A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

FOGALMAK 
kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, 

forgástest, n-oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, 

testmagasság, test hálója, poliéder 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának 

megállapítása méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel 

− A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az 

üvegfelület felszínének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 



− Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni 

egybevágó érintkező gömbökkel különböző elrendezések esetén 

− Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének 

becslése, a becslés ellenőrzése méréssel 

− A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és 

számolással, majd a kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 

− Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi 

tantárgyban és a matematikában; a gömbi geometria alapjai 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

− hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

− ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, 

összehasonlítására; 

− felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

− Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése 

− Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási 

mutatókkal 

− Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 

− A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

− Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

− Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

FOGALMAK 
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, 

kvartilisek, terjedelem, szórás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

− Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai 

körülmények között 

− A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

− Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák 

értelmezése, elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 

− Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből 

valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése 

 

 



TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

− konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, 

relatív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események 

fogalmát megkülönbözteti és alkalmazza; 

− ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet; 

− ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 

− meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel 

esetén; 

tudja értelmezni a binomiális eloszlást (visszatevéses modell) és a hipergeometriai eloszlást 
(visszatevés nélküli modell); 

tudjon ezek alkalmazásával konkrét valószínűségeket kiszámítani. Ismerje és tudja 
kiszámítani a várható értéket a diszkrét egyenletes és a binomiális eloszlás esetén. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást 

kizáró eseményekre 

− Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 

− Példák ismerete független és nem független eseményekre 

− A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása 

− A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása 

− Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén 

− A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 

− Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, 

befektetések kockázata, árfolyamkockázat) 

FOGALMAK 
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró 

események, független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, 

visszatevés nélküli mintavétel, várható érték, feltételes valószínűség, diszkrét egyenletes 

eloszlás, binomiális eloszlás, hipergeometriai eloszlás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével 

történő szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott 

gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, 

illetve összetett események valószínűségére csoportmunkában 

− Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre 

csoportmunkában 

− Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével 

− Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság 

fogalmának kialakítása 



− Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése 

Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése 
 

 

Az érettségi vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Differenciálszámítás: 

Ismerje a differenciálhányados definícióját, geometriai jelentését. 

Tudjon polinomfüggvényt deriválni.  

Tudja megadni másodfokú és harmadfokú függvény szélsőérték helyeit, szélsőértékeit, 

növekedési viszonyait. 

 
 
Területszámítás, integrálszámítás: 

Ismerje és alkalmazza a háromszögek, a speciális négyszögek, a szabályos sokszögek, a kör 

és részei területére vonatkozó képleteket. 

Ismerje a határozott integrál szemléletes jelentését. Tudjon pozitív egész kitevőjű 

hatványfüggvényt integrálni. Tudja kiszámolni a parabola alatti területet a Newton-Leibniz 

képlettel. 

 
 
Térgeometria: 

Ismerje a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 
szabályokat.  
Ismerje és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp 
fogalmát, tulajdonságait, legyen képes kiszámítani ezek felszínét és térfogatát egyszerű 
esetekben. Ismeri a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó 
tételeket. 
Tudja lerajzolni a hasáb, a henger, a gúla és a kúp hálóját. 
 
 

Leíró statisztika: 

Legyen képes statisztikai adatok rendszerezésére, jellemzésére kvartilisekkel, középértékekkel 

és szóródási mutatókkal. 

Tudjon sodrófa diagramot készíteni. 

 

Valószínűségszámítás: 

Ismerje és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet. Tudjon 

valószínűséget számítani visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A matematika-fizika és matematika-digitális kultúra tagozat tanterve 

(5+5+7+6) 
 

 

 

Ez a tanterv azoknak a tanulóknak szól, akik már általános iskolai tanulmányaik végén 

elköteleződnek a matematika magasabb szintű tanulása mellett, és akik már ekkor 

valószínűsíthetően valamely természettudományos, műszaki, informatikai, matematikusi 

pályán képzelik el a jövőjüket mérnökként, tanárként, pénzügyi szakemberként vagy 

kutatóként.   

A tananyag összeállításánál feltételeztük, hogy ez a tanterv az átlagosnál jobb 

matematikai képességű és érdeklődőbb tanulóknak készül. A tagozatos diákoknak a négy 

tanév során az alap óraszámhoz képest nagyjából 90%-kal több matematika órájuk lesz, így 

lehetőség van arra, hogy a kötelezően előírt tananyag mellett kiegészítő, esetenként az emelt 

szintű érettségi követelményeket meghaladó elemek kerüljenek a tananyagba. Ezzel a 

lehetőséggel csak korlátozott mértékben éltünk, nem gondoljuk, hogy egyetemi tananyagot 

kell középiskolában tanítani. A többletidőt elsősorban a tananyag elmélyítésére, az 

összefüggések felfedeztetésére, több gyakorlásra, matematikatörténeti kitekintésre használjuk. 

A középiskola első két évfolyamán sok, korábban már szereplő ismeret, összefüggés, 

fogalom újra előkerül úgy, hogy a fogalmak definiálásán, a tételek igazolásán, 

rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán és alkalmazási lehetőségeik megismerésén lesz a 

hangsúly. A kerettantervben szereplő tételek nagy többségét is bizonyítani kell. Ezért a 

tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető módszereivel. 

(Mindenki által elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sejtések, állítások 

megfogalmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések 

felsorolása, a következmények elemzése.) 

Fontos, hogy változatos módszertani megoldásokkal tegyük könnyebbé az átmenetet. 

Hasznosak lehetnek ebből a szempontból a matematikai alapú játékok is. A gyerekek szívesen 

játszanak maradékos osztáson, oszthatósági szabályokon alapuló számjátékokat és 

szimmetriákon alapuló geometriai, rajzos játékokat. Nyerni akarnak, ezért természetes módon 

elemezni kezdik a szabályokat, lehetőségeket. Olyan következtetésekre jutnak, olyan 

elemzéseket végeznek, amilyeneket hagyományos feladatokkal nem tudnánk elérni. A 

geometria egyes területeinek (szimmetriák, aranymetszés) a művészetekben való 

alkalmazásait bemutatva világossá tehetjük a tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra 

elválaszthatatlan része. A témakör egyes elemeihez kapcsolódva mutassuk be néhány 



matematikus életútját! Az ezekre a témákra fordított idő bőven megtérül az ennek 

következtében növekvő érdeklődés, javuló motiváció miatt. 

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket 

jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport 

témájú feladatokkal, számos geometriai és algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati 

kérdésekre optimális megoldásokat keresni. 

A középiskolás kor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. 

Legyen követelmény, hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, 

interneten nézzenek utána. Ez a kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális 

kompetenciájának fejlesztéséhez, ugyanezt szolgálhatja a geometriai és egyéb matematikai 

programok használata is. 

            A két utolsó évfolyam az eddigi matematikatanulás szintézisét adja, és egyben 

kiteljesíti a kapcsolatokat a többi tantárggyal, valamint a mindennapi élet matematikaigényes 

elemeivel. A matematikatanulásban kialakult rendszeresség, problémamegoldó képesség az 

élet legkülönbözőbb területein segíthet. Ezt célszerű tudatosítani a tanulókban. 

Ez a tantervi elem a matematika főiskolai-egyetemi tanulására való felkészítést 

célozza meg. A problémamegoldó képességen túl fontos az önálló rendszerezés, 

lényegkiemelés, történeti áttekintés készségének kialakítása, az alkalmazási lehetőségek 

megtalálása, a kapcsolatok keresése különböző témakörök között. 

Ebben az időszakban áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, 

problémamegoldó módszereinek, miközben sok, gyakorlati és elméleti területen széles körben 

használható tudást is közvetítünk, amelyek összetettebb problémák megoldását is lehetővé 

teszik. Az érettségi előtt már elvárható a tanulóktól többféle készség és ismeret együttes 

alkalmazása. Minden témában hangsúlyosan kell kitérnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az 

ismeretek más tantárgyakban való felhasználhatóságára. 

A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági 

problémákban való jártasság kialakításra. A korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 

különböző gyakorlati problémák optimumát kereső feladatokra. Az analízis témakörben a 

szemléletesség segíti a problémák átlátását, az egzaktság pedig a felsőfokú képzésre való 

készülést. 

A tantervvel azt célozzuk meg, hogy a tagozatos diákok közül minél többen emelt 

szintű érettségit tegyenek matematikából, és közülük a legtehetségesebbek versenyeken is 

eredményesen szerepeljenek 

 

 

 

 

9. évfolyam (170 óra) 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Halmazok, ponthalmazok 

Órakeret  

22 óra  

Előzetes tudás 

Csoportosítás különböző szempontok alapján. Halmazműveletek véges 

halmazokon. Halmazábra. Számhalmazok, ponthalmazok. 

Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

− A halmaz fogalmának ismerete, alkalmazása 

problémamegoldásra, matematikai modellek alkotására. Több szempont 

alkalmazása – megosztott figyelem fejlesztése. Feladatmegoldási rutin 

mélyítése. Definíciók, jelölések használata – az emlékezet fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazok. 

Halmazokkal kapcsolatos ismeretek: üres halmaz, részhalmaz, 

halmazok egyenlősége. 

Halmazműveletek: unióképzés, metszetképzés, különbségképzés, 

komplementer halmaz. 

A fogalmak ismétlése, alkalmazása több halmazra. Pontos definíciók, 

jelölések használata. 

Halmazok felbontása diszjunkt halmazok uniójára. 

A halmazműveletek tulajdonságai. 

Halmazok számossága. 

Számosság és halmazműveletek. 

Logikai szita formula. 

n elemű halmaz részhalmazainak a száma. 

Véges és végtelen halmazok. (Csak „szemléletes” szinten, 

később részletese tárgyaljuk.) 

Informatika: 

könyvtárszerkezet a 

számítógépen; 

adatbázis-kezelés, 

adatállományok, 

adatok szűrése 

különböző 

szempontok szerint. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: mondatok, 

szavak, hangok 

rendszerezése. 

 

Biológia-egészségtan: 

rendszertan. 

Kombinatorika. 

Permutáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Variáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Kombináció – ismétlés nélkül és ismétléssel 

Jelek használata: n! , 








k

n
. 

Néhány kombinatorikus geometriai feladat. 

n pont maximum hány egyenest határoz meg? 

n egyenesnek maximum hány metszéspontja lehet?  

n egyenes maximum hány részre osztja a síkot? 

 

Matematikatörténet: Blaise Pascal, Erdős Pál. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véges és végtelen halmaz, unió, metszet, különbség, komplementer 

halmaz. Permutáció, variáció, kombináció, logikai művelet, gráf. 

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Számelmélet, algebra 

Valós számok 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. 

Műveletek elvégzése a racionális számok halmazán fejben, írásban, 

számológéppel. Műveletek sorrendje, zárójelek használata. 

Hatványozás. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Számkörbővítés elveinek megértése, a valós számok halmazának 

ismerete. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. 

Indirekt bizonyítási módszer alkalmazása. Absztrakciós készség 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számhalmazok:  

– természetes számok, 

– egész számok, 

– racionális számok, 

– irracionális számok, 

– valós számok. 

Mely műveletek nem vezetnek ki az egyes számhalmazokból? 

A racionális számok halmazán végzett műveletek biztonságos 

elvégzése – ismétlés, gyakorlás. 

Műveleti tulajdonságok alkalmazása: kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás. 

Számok tizedes tört alakja. 

Véges, végtelen szakaszos, végtelen nem szakaszos tizedes 

törtek. 

Hatványozás és azonosságai egész kitevőre. 

Számok normálalakja. 

Számolás normálalakban felírt számokkal. 

Normálalak a számológépen. 

A valós számok és a számegyenes kapcsolata. 

A racionális számok halmaza nem elegendő a számegyenes 

pontjainak jelölésére. 

Fizika, kémia, 

biológia-egészségtan: 

a tér, az idő, az 

anyagmennyiség nagy 

és kis méreteinek 

megadása 

normálalakkal. 

Univerzális állandók, 

gravitációs törvény. 

Négyzetgyök fogalma. 

A négyzetgyökvonás azonosságai. 

Kivitel a gyökjel alól, bevitel a gyökjel alá. 

Nevező gyöktelenítése. 

n  irracionális, ha n nem négyzetszám. Indirekt bizonyítás. 

 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valós szám, normálalak, négyzetgyök, indirekt bizonyítás 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Számelmélet, algebra 

Algebrai kifejezések használata 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerű összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, helyettesítési 

érték, zárójelfelbontás összevonás 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszerű átalakítási 

módok megtalálása, elvégzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Algebrai kifejezések. Fizika; kémia: 



Polinomok, törtkifejezések. 

Racionális és nem racionális kifejezések. 

mennyiségek 

kiszámítása képlet 

alapján, képletek 

átrendezése. 

Nevezetes azonosságok: 
2)( ba  , 2)( cba ++ , 22 ba − , 33 ba − , 33 ba + . 

nn ba − , 1212 ++ + kk ba   

Geometria: azonosságok „rajzos” igazolása. 

 

Azonos átalakítások. 

Polinomok összeadása, kivonása. 

Polinomok szorzása, hatványozása. 

Szorzattá alakítás különböző módszerei. 

Polinomok maradékos osztása.  

Algebrai törtekkel végzett műveletek. 

Algebrai törtek egyszerűsítése, összeadása, kivonása, 

szorzása, osztása. 

Kifejezések legnagyobb közös osztója, legkisebb közös 

többszöröse. 

Matematikatörténet: algebra – Al-Hvarizmi. 

 

 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Algebrai kifejezés, polinom, algebrai tört, azonosság, közép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Számelmélet, algebra 

Oszthatóság 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Osztó, többszörös, prímszám, prímtényezős felbontás, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi években szerzett ismeretek elmélyítése, bővítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Osztó, többszörös, oszthatóság, oszthatósági szabályok. 

Az oszthatósági szabályok. 

Algebrai azonosságok alkalmazása oszthatósági feladatokban. 

 

 

Prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás. 

A számelmélet alaptétele. 

Osztójáték. 

Végtelen sok prímszám van. 

Néhány további tétel és sejtés a prímszámok 

elhelyezkedéséről. 

Legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó. 

Osztók számának meghatározása a prímtényeződ felbontásból. 

 

Informatika: nagy 

prímek szerepe a 

titkosításban. 



Matematikatörténet: Diophantosz, Eukleidész, Eratoszthenész, Euler, 

Fermat. 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Osztó, többszörös, prím, prímtényezős felbontás, a számelmélet alaptétele, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, kongruencia,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Számelmélet, algebra 

Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer 

Órakeret 

30 óra  

Előzetes tudás 

Egyismeretlenes, elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. 

Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. Szöveges feladatok – 

matematikai modell alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

az ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód 

kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának megfelelően. 

Számológép használata. Az önellenőrzés képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyenletek. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz, igazsághalmaz. 

Egyenletek megoldása grafikus módszerrel, alaphalmaz és 

értékkészlet vizsgálatával, algebrai módszerekkel. 

Egyenletek ekvivalenciája. 

Elsőfokú egyenletek.  

Fizika; kémia: 

képletek értelmezése, 

egyenletek rendezése. 

Elsőfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok. 

A korábban tanult módszerek elmélyítése. 

További módszerek szöveges feladatok megoldására. 

Példák egyenlet nélküli megoldási módszerekre. 

Fizika: kinematika, 

dinamika. 

 

Kémia: oldatok 

összetétele. 

Törtes egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Értelmezési tartomány vizsgálata, hamis gyök. 

Mikor lesz egy tört értéke nulla, pozitív, negatív? 

 

Elsőfokú paraméteres egyenletek és egyenlőtlenségek.  

Abszolút értéket tartalmazó egyenletek. (Két abszolút értéket 

tartalmazók is.) 

Abszolút értéket tartalmazó egyenlőtlenségek. 

Algebrai és grafikus megoldás. 

Fizika: a mérés hibája. 

Elsőfokú egyenletrendszerek (két és három ismeretlenes). 

Egyenletrendszerek grafikus megoldása. 

Behelyettesítő módszer. 

Egyenlő együtthatók módszere. 

Új ismeretlen bevezetése. 

Elsőfokú paraméteres egyenletrendszerek. 

Egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

A kapott eredmény értelmezése, valóságtartalmának 

Informatika: 

számítógépes program 

használata. 



vizsgálata. 

 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elsőfokú egyenlet, egyenlőtlenség, értelmezési tartomány, azonosság. 

Ekvivalens átalakítás, hamis gyök. Egyenletrendszer. Paraméteres 

egyenlet. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Függvények 

Algebrai függvények 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris függvények, 

fordított arányosság függvénye. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult függvények felidézése. Függvénytranszformációk algebrai és 

geometriai megjelenítése. Összefüggések, folyamatok megjelenítése 

matematikai formában (függvénymodell), vizsgálat a grafikon alapján. 

A vizsgálat szempontjainak kialakítása. Számítógép bevonása a 

függvények ábrázolásába, vizsgálatába. Logikus, pontos gondolkodás, 

fogalmazás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Függvény fogalma. 

Rendszerező ismétlés. 

Értelmezési tartomány, értékkészlet. 

A függvény megadási módjai, ábrázolása, jellemzése: 

zérushely, monotonitás, szélsőérték, paritás 

(Pontos definíciók.) 

 

Informatika: 

függvényábrázolás, 

grafikonkészítés 

számítógépes program 

segítségével. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: hétköznapi 

és szaknyelvi 

szóhasználat. 

Fordított arányosság, elsőfokú törtfüggvény. Fizika; kémia: 

fordítottan arányos 

mennyiségek. 

Lineáris függvények. 

Rendszerező ismétlés. 

Lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban. 

Fizika; kémia: 

egyenesen arányos 

mennyiségek. 

Másodfokú függvények. 

Teljes négyzetté kiegészítés. 

Abszolútérték-függvény. (Két abszolút értéket tartalmazó is.)  

Egészrész-, törtrész-, előjelfüggvény, Dirichlet-féle függvény. 

 

 

Függvénytranszformációk. 

A tanult függvények többlépéses transzformációi.  

A ( )baxf + +B ábrázolása 

 



A transzformációk rendszerezése, transzformációs sorrend. 

|f(x)| és ( )xf  ábrázolása.  

Függvényábrázolás számítógépes programmal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, monotonitás, 

szélsőérték, paritás. Függvénygrafikon, függvénytranszformáció. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Geometria 

Alapfogalmak, ponthalmazok, egybevágósági 

transzformációk 

Órakeret 

46 óra  

Előzetes tudás 

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága. Háromszögek, négyszögek, 

sokszögek tulajdonságai. Speciális háromszögek, négyszögek 

elnevezése, felismerése, tulajdonságaik. Háromszögek szerkesztése 

alapadatokból.. A Pitagorasz-tétel ismerete. Geometriai transzformációk, 

a szimmetria felismerése környezetünkben, alkalmazásuk egyszerű 

feladatokban. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. A definíciók és tételek 

pontos ismerete. Bizonyítások gyakorlása. A szükséges és az elégséges 

feltétel felismerése. Összetett számítási probléma lebontása, számítási 

terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus 

sorrendbe illesztése). A geometriai transzformációk átfogó ismerete, 

alkalmazása problémamegoldásban. Szimmetria szerepének felismerése 

a matematikában, a művészetekben. Tájékozódás valóságos viszonyokról 

térkép és egyéb vázlatok alapján. Valós probléma geometriai 

modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények 

összevetése a valósággal. Számítógép használata geometriai 

feladatokban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Geometriai alapfogalmak, axiómák. 

Térelemek; kölcsönös helyzete, távolsága, szöge síkban és térben. 

Háromszögek szögei, oldalai közti összefüggések. 

Speciális négyszögek tulajdonságai. 

Sokszögek szögösszege, átlók száma. 

Fizika: szögsebesség, 

szöggyorsulás. 

 

Vizuális kultúra: 

térbeli viszonyok. 

Nevezetes ponthalmazok rendszerezése.  

– adott térelemtől adott távolságra lévő pontok halmaza a síkban  

– két térelemtől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a 

síkban. 

– parabola 

Két vagy három feltételnek megfelelő ponthalmazok szerkesztése. 

A háromszög nevezetes egyenesei. Háromszög beírt, körülírt, 

hozzáírt körei. 

Háromszög további nevezetes vonalai. 

Középvonalak.(Négyszögek középvonalai is.) Varignon-tétel. 

Fizika: parabolatükör. 

 

Informatika: 

geometriai 

szerkesztőprogram 

használata. 

 

Fizika: égitestek 

pályája; izotermikus 

állapotváltozás. 



Magasságok – magasságpont. 

Súlyvonalak – súlypont. 

Geometriai szerkesztőprogram használata, bemutatása 

grafikus programmal. 

Pitagorasz tétele és a tétel megfordítása. 

Számítási feladatok síkban és térben. 

Pitagorasz tételének alkalmazása bizonyítási feladatokban. 

Mikor hegyesszögű, illetve tompaszögű a háromszög? 

Két pont távolsága koordináta-rendszerben. 

A paralelogramma oldalainak négyzetösszege egyenlő az 

átlók négyzetösszegével. 

Négyszög átlói merőlegességének feltétele. 

Matematikatörténet: Pitagorasz. 

Fizika: vektor 

felbontása merőleges 

összetevőkre. 

Thalész tétele és a tétel megfordítása. 

Szerkesztési és bizonyítási feladatok. 

Körérintő szerkesztése. 

Matematikatörténet: Thalész. 

 

Geometriai transzformáció fogalma. 

Egybevágósági transzformációk rendszerező ismétlése. 

Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, forgatás, eltolás, 

identitás. 

A geometriai transzformációk tulajdonságai: 

– fixpont, fix egyenes, fix sík, 

– szögtartás, távolságtartás, irányítástartás. 

Szimmetrikus ponthalmazok, szimmetrián alapuló játékok. 

Geometriai transzformációk szorzata. 

Informatika: 

geometriai 

szerkesztőprogram 

használata. 

 
 

Az egybevágóság fogalma. 

Ponthalmazok egybevágósága. 

A háromszögek egybevágóságának alapesetei. 

 

Műveletek vektorokkal: 

Összeadás, kivonás, számmal való szorzás. 

 

Fizika: 

vektormennyiségek: 

erő, sebesség, 

gyorsulás, térerősség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Térelem, sokszög, a háromszög nevezetes egyenesei és körei, fix alakzat, 

Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, egybevágósági transzformáció, 

szimmetria, vektor.  

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Halmazműveletek alkalmazása számhalmazokra, ponthalmazokra.. 

− Definíció, tétel felismerése, az állítás és megfordításának felismerése; 

bizonyítás gondolatmenetének követése. 

 



Számelmélet, algebra 

− Racionális és irracionális számok, a valós számok halmazának 

szemléletes fogalma, véges és végtelen tizedes törtek, számegyenes 

alkalmazása. 

− Számok normálalakja, normálalakkal végzett műveletek alkalmazása. 

− Oszthatóság, a számelmélet alaptétele, alkalmazása. 

− Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös ismerete, 

alkalmazása. 

− Prímekre vonatkozó tételek, sejtések ismerete. 

− Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek, azonosságok alkalmazása. 

− A négyzetgyökvonás fogalmának ismerete, a gyökvonás 

azonosságainak alkalmazása, gyökös egyenletek megoldása. 

− Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, szöveges 

feladatok megoldása. 

− A számológép használata. 

 

Geometria 

− Térelemek ismerete, távolság és szög fogalma, mérése.  

− Nevezetes ponthalmazok rendszerezése, alkalmazása. 

− A kör érintőjének fogalma, szerkesztése, a két érintőszakasz 

egyenlősége 

− Egybevágósági és hasonlósági transzformációk ismerete, alkalmazása 

szerkesztési és bizonyítási feladatokban, a művészetekben való 

alkalmazás ismerete.  

− Egybevágó ponthalmazok, hasonló ponthalmazok tulajdonságainak 

ismerete, alkalmazása. 

− Vektor fogalmának, vektorműveleteknek az ismerete. Vektorfelbontás, 

vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben. 

− Háromszögek, négyszögek, sokszögek szögei, nevezetes vonalainak, 

köreinek ismerete. Az ismeretek alkalmazása számítási, szerkesztési és 

bizonyítási feladatokban. 

− A Pitagorasz-tétel és a Thalész-tétel alkalmazása. 

 

 

 

 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 
 

- Gondolkodási módszerek: 
Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő műveleteket: unió, metszet, különbség, 
komplementer. Tudja meghatározni véges halmazok elemeinek a számát. 
 
Tudjon egyszerű sorba rendezési és kiválasztási feladatokat megoldani.  
Ismerje a faktoriális és a binomiális együttható fogalmát 
 

- Algebra: 



Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni zsebszámológéppel. Ismerje és használja 
feladatokban az alapműveletek műveleti azonosságait (kommutativitás, asszociativitás, 
disztributivitás).  
Ismerje a valós számkör felépítését (N, Z, Q, Q*, R), ismerje a racionális szám fogalmát. 
Tudjon ábrázolni számokat a számegyenesen. Ismerje és használja a nyílt és zárt intervallum 
fogalmát és jelölését. Tudjon adott helyiértékre vonatkozóan helyesen kerekíteni. Ismerje az 
abszolút érték, az ellentett, a reciprok fogalmát. 
 
Ismerje és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát, azonosságait.  Ismerje adott szám 
normálalakjának felírási módját, tudjon számolni a normálalakkal. 
 
 
Tudja alkalmazni feladatokban a következő kifejezések kifejtését, illetve szorzattá alakítását: 
(a + b)2, (a -b)2, a2 – b2. Tudjon algebrai kifejezésekkel egyszerű műveleteket végrehajtani, 
algebrai kifejezéseket egyszerűbb alakra hozni (összevonás, szorzás, osztás, szorzattá alakítás 
kiemeléssel, nevezetes azonosságok alkalmazásával).  
Egyszerűbb esetekben tudjon összevonni algebrai törteket. 
 
Ismerje és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosság fogalmát. Ismerje és tudja 
feladatokban alkalmazni a százalék fogalmát. Ismerje és alkalmazza a mindennapi életben 
előforduló mértékegységek átváltási szabályait. 
 
Tudja alkalmazni a mérlegelvet. Képes megoldani elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és 
egyenlőtlenségeket, elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszereket, egyszerű szöveges 
feladatokat. 
 
Ismerje az osztható, osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalmát. Tudjon összetett 
számokat felbontani prímszámok szorzatára, tudja meghatározni két természetes szám 
legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét. 
Ismerje és alkalmazza az oszthatósági szabályokat. 
Tudjon példákat irracionális számokra. 
 
 

- Függvények: 
Ismerje a függvény fogalmát. Tudjon helyettesítési értéket számítani, illetve tudja egyszerű 
függvények esetén f(x) = c alapján az x-et meghatározni. 
Tudja ábrázolni a lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított 
arányosságot leíró függvény (elemi függvények) grafikonját. Legyen képes elemi 
függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), 
c·f(x). 
Legyen képes a grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, 
minimumának, maximumának és zérushelyének megállapítására, a növekedés és fogyás 
leolvasására. 
 
 
 

- Geometria: 



Ismeri és használja a pont, egyenes, sík és szög fogalmát. Felismeri az egyállású és a 
váltószögeket. Ismerje a kör, a szakaszfelező merőleges, a szögfelező fogalmát. 
 
Ismerje a belső és a külső szög fogalmát, a háromszög szögeire vonatkozó összefügéseket. 
Ismerje és alkalmazza Pitagorász tételét geometriai számításokban. 
Ismerje Thalész tételét.  
 
Ismerje a háromszög nevezetes egyeneseit és köreit (oldalfelező merőleges, szögfelező, 
magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör). 
Ismerje és alkalmazza a háromszög területére vonatkozó képletet. 
 
Ismerje a speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, húrtrapéz, rombusz, téglalap, 
deltoid, négyzet) fogalmát, tulajdonságait. Legyen képes kiszámítani ezek kerületét, 
területét.  
Ismerje a szabályos sokszög fogalmát, tudja kiszámítani ennek belső és külső szögeit.  
 
Tudjon végrehajtani egybevágósági transzformációkat (tengelyes tükrözés, középpontos 
tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás) konkrét esetekben. Ismerje fel konkrét 
síkidom esetén azok szimmetriáit.  
 
Ismerje a vektor fogalmát, vektor skalárral való szorzását, két vektor összeadásának módját. 
 
 
 

10. évfolyam (170 óra) 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Halmazok, ponthalmazok 

Órakeret 

22 óra  

Előzetes tudás 

Csoportosítás különböző szempontok alapján. Halmazműveletek véges 

halmazokon. Halmazábra. Számhalmazok, ponthalmazok. 

Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

− A halmaz fogalmának ismerete, alkalmazása 

problémamegoldásra, matematikai modellek alkotására. Több szempont 

alkalmazása – megosztott figyelem fejlesztése. Feladatmegoldási rutin 

mélyítése. Definíciók, jelölések használata – az emlékezet fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Logika. 

Logikai műveletek (negáció, konjukció, diszjunkció, implikáció, 

ekvivalencia) és tulajdonságaik 

Összevetés a halmazműveletek tulajdonságaival. 

Rendszerező ismétlés feladatokon keresztül. 

A köznapi szóhasználat és a matematikai szóhasználat 

összevetése. 

Logikai és halmazelméleti műveletek kapcsolata. 

 



Következtetések. 

Skatulyaelv 

Teljes indukció 

Matematikatörténet: Pólya György, George Boole. 

− Konstrukciók. Lehetetlenségi bizonyítások. 

− Annak indoklása, hogy valamely konstrukció nem hozható 

létre. (Invariáns mennyiség keresése.) 

 

Gráfok. 

Néhány probléma ábrázolása gráfokkal. 

Gráfelméleti alapfogalmak (csúcs, él, fokszám, többszörös él, 

hurokél, egyszerű gráf, összefüggő gráf, fagráf). 

Összefüggés a fagráf csúcsainak száma és éleinek száma 

között. 

Vonalak, körök, utak (séta, vonal, út, kör). 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

logikai művelet, gráf, skatulyaelv, teljes indukció  

 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Számelmélet, algebra 

Valós számok 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. 

Műveletek elvégzése a racionális számok halmazán fejben, írásban, 

számológéppel. Műveletek sorrendje, zárójelek használata. 

Hatványozás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Számkörbővítés elveinek megértése, a valós számok halmazának 

ismerete. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. 

Indirekt bizonyítási módszer alkalmazása. Absztrakciós készség 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az n-edik gyök fogalma. 

A gyökvonás azonosságai. 

Páros és páratlan gyökkitevő. 

Bevitel a gyökjel alá. Kivitel a gyökjel alól. 

A szerkeszthetőség néhány kérdése. 

Számtani, mértani, négyzetes és harmonikus közép, és a köztük lévő 

egyenlőtlenség. 

Algebrai bizonyítás két tagra.  

Szélsőérték-feladatok közepek segítségével. 

Kapcsolat: másodfokú függvények vizsgálata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

zajszennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valós szám, normálalak, négyzetgyök, n-edik gyök, közepek 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Számelmélet, algebra 

Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer 

Órakeret 

42 óra  

Előzetes tudás 

Egyismeretlenes, elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. 

Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. Szöveges feladatok – 

matematikai modell alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

az ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód 

kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának megfelelően. 

Számológép használata. Az önellenőrzés képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Másodfokú függvények vizsgálata. 

Teljes négyzetté alakítás használata. 

Másodfokú egyenletek.  

Grafikus megoldás. 

Teljes négyzetté kiegészítés. 

Egyenletmegoldás szorzattá alakítással. 

A másodfokú egyenlet megoldóképlete. 

A megoldóképlet készségszintű alkalmazása. 

Számológép használata. 

A másodfokú egyenlet diszkriminánsa. 

Diszkusszió. 

Önellenőrzés. 

Gyöktényezős alak, Viète-formulák. 

Másodfokúra visszavezethető egyenletek. 

Új ismeretlen bevezetése. 

Racionális gyökök keresése. Viète-formulák. 

Szélsőérték-feladatok 

Másodfokú függvény vizsgálatával.  

Kapcsolat: számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség 

felhasználásával történő megoldás. 

 

Fizika: fizikai tartalmú 

minimum- és 

maximumproblémák. 

 

Filozófia: egy adott 

rendszeren belül 

megoldhatatlan 

problémák létezése. 

Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok. 

Modellalkotás, megoldási módszerek. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás 

leírása. 

 

Informatika: 

számítógépes program 

használata. 

Másodfokú egyenlőtlenségek. 

A megoldás megadása másodfokú függvény vizsgálatával. 

Többféle megoldási módszer összevetése. 

 

Másodfokú egyenletrendszer. 

Másodfokú egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

Fizika: ütközések. 



Emlékezés korábban megismert módszerekre, alkalmazás az 

adott környezetben. 

Gyökös egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek. 

Ekvivalens és nem ekvivalens egyenlet-megoldási lépések. 

Hamis gyök, gyökvesztés. 

Önellenőrzés képességének fejlesztése. 

 

Paraméteres másodfokú és másodfokúra visszavezethető egyenletek. 

Esetszétválasztások, divergens gondolkodás fejlesztése. 

Paraméteres másodfokú egyenlőtlenségek. 

 

Matematikatörténet: magasabb fokú egyenletek megoldhatósága. 

 Cardano, Galois, Abel. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ekvivalens átalakítás, hamis gyök. Másodfokú egyenlet, egyenlőtlenség, 

megoldóképlet, diszkrimináns. Egyenletrendszer. Négyzetgyökös 

egyenlet. Paraméteres egyenlet. Magasabb fokú egyenletek.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Geometria 

Hasonlóság és kapcsolódó tételek 

Órakeret  

46 óra  

Előzetes tudás 

Egybevágósági transzformációk. A háromszögek egybevágóságának 

alapesetei. Számtani és mértani közép. A számtani és a mértani közép 

közötti egyenlőtlenség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. A definíciók és tételek 

pontos ismerete. Bizonyítások gyakorlása. Tájékozódás valóságos 

viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal. Számítógép használata 

geometriai feladatokban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A párhuzamos szelők tétele és megfordítása, következmények. 

Szögfelező tétel. 

A párhuzamos szelőszakaszok tétele. 

Szakasz arányos osztása. 

Negyedik arányos szerkesztése. 

 

A középpontos hasonlóság fogalma és tulajdonságai. 

A hasonlósági transzformáció fogalma és tulajdonságai. 

Szerkesztési, számítási, bizonyítási feladatok. 

Euler-egyenes. 

Földrajz: térképek. 

 

Vizuális kultúra: 

építészeti tervrajzok. 

 

Fizika: optikai 

eszközök nagyítása. 

Hasonló ponthalmazok. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. 

A sokszögek hasonlósága. 

Fizika: hasonló 

háromszögek 

alkalmazása – 



Heron-képlet 

A hasonló síkidomok területének aránya.  

A hasonló testek felszínének és térfogatának aránya. 

Annak tudatosítása, hogy kicsinyítésnél, nagyításnál a lineáris 

méretek, a felszín és térfogat nem egyformán változik.  

lejtőmozgás, 

geometriai optika. 

 

Biológia-egészségtan: 

példák arra, amikor az 

a hasznos, hogy adott 

térfogathoz nagy 

felszín, illetve, amikor 

adott térfogathoz kis 

felszín tartozzon. 

Arányossági tételek háromszögekben. 

Magasságtétel, befogótétel. 

A számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség 

geometriai bizonyítása. 

Mértani közép szerkesztése. 

Egyszerű szélsőérték-feladatok.  

Vizuális kultúra: 

festészet, építészet. 

 

Ének-zene: az 

aranymetszés 

megjelenése zenei 

művekben. 

Körrel kapcsolatos ismeretek 

Két kör közös érintői. 

Középponti szög, a hozzá tartozó körív és körcikk. 

Szögek mérése. 

Kerületi és középponti szögek tétele. 

Kerületi szögek tétele. 

Látószögkörív. 

Húrnégyszög tétele és megfordítása. 

Feuerbach-kör. 

Érintőnégyszögek tétele és megfordítása. 

Érintő és szelőszakaszok tétele. 

Szelőszakaszok tétele. 

Aranymetszés. 

             

 

Kapcsolat a függvénytranszformációkkal. 
 

Matematikatörténet: Euler. Ptolemaiosz, Feuerbach, Héron.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hasonlósági transzformáció, hasonló ponthalmaz, számtani és mértani 

közép. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Függvények. 

Hegyesszögek szögfüggvényei, szögfüggvények 

általánosítás 

Órakeret 

24 óra  

Előzetes tudás Hasonlóság alkalmazása számolási feladatokban. Pitagorasz-tétel. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Síkbeli és térbeli ábra készítése a valós geometriai problémáról. 

Számítási feladatok, a megoldáshoz alkalmas szögfüggvény megtalálása. 

Számológép, számítógép használata. 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Távolságok, magasságok meghatározása arányokkal. 

A valóság kicsinyített ábrájáról szögeket és szakaszokat 

határozunk meg méréssel és számolással. 

A hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciója. 

Szögfüggvény értékének meghatározása számológéppel. 

Számítási feladatok szögfüggvények használatával síkban és 

térben. 

Fizika: lejtőn mozgó 

testre ható erők 

kiszámítása. 

Pótszögek szögfüggvényei. 

Összefüggések egy hegyesszög szögfüggvényei között. 

Egyszerű trigonometrikus összefüggések bizonyítása. 

Nevezetes szögek szögfüggvényei: 

30°; 60°; 45° (megtanulandók), 15°; 75° 
 

 

A szögfüggvények általános értelmezése. 

Vektorfelbontás tétele. 

Forgásszög, egységvektor, vektorkoordináták. 

A szögfüggvények előjele a különböző síknegyedekben. 

Szögfüggvények közötti összefüggések. 

Egyszerű trigonometrikus összefüggések bizonyítása. 

A trigonometrikus függvények. 

A szögfüggvények értelmezési tartománya, értékkészlete, 

zérushelyek, szélsőérték, periódus, monotonitás. 

A trigonometrikus függvények transzformáltjai, függvényvizsgálat. 

Egyszerű trigonometrikus egyenletek. 

Függvényábrázoló program alkalmazása. 

Fizika: harmonikus 

rezgőmozgás, 

hullámmozgás leírása. 

 

Informatika: 

grafikonok elkészítése 

számítógépes 

programmal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

vektor koordinátái, szögfüggvény, periodikus függvény 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

22 óra  

Előzetes tudás Kombinatorikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valószínűség és a relatív gyakoriság fogalmának mélyítése, 

kapcsolatuk belátása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véletlen jelenségek megfigyelése. 

Kocka- és pénzérmedobások – csoportmunka. 

Informatika: véletlen 

jelenségek 

számítógépes 

szimulációja. 

Esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, komplementer 

esemény.  

Műveletek eseményekkel. 

 



Egyszerűbb események valószínűsége. 

Klasszikus valószínűségi modell. 

A valószínűség meghatározása kombinatorikus eszközökkel. 

Geometriai valószínűség. 

Feltételes valószínűség, események függetlensége. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Esemény, valószínűség. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Logikai műveletek és tulajdonságaik ismerete. 

− Definíció, tétel felismerése, az állítás és megfordításának felismerése; 

bizonyítás gondolatmenetének követése. 

− Bizonyítási módszerek ismerete, a logikai szita és skatulyaelv 

alkalmazása feladatmegoldás során. 

− Gráfok használata gondolatmenet szemléltetésére. 

 

Számelmélet, algebra 

− Az n-dik gyökvonás fogalmának ismerete, a gyökvonás 

azonosságainak alkalmazása  

− A racionális kitevőjű hatvány ismerete 

− Másodfokú, és másodfokúra visszavezethető egyenletek, 

egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, szöveges feladatok megoldása. 

− Gyökös egyenletek megoldása. 

− Másodfokú függvényekre vezető szélsőérték-problémák megoldása. 

− Nevezetes közepek alkalmazása szélsőérték-problémák megoldásában. 

− A számológép használata. 

 

Geometria 

− Térelemek ismerete, távolság és szög fogalma, mérése.  

− Nevezetes ponthalmazok rendszerezése, alkalmazása. 

− A kör és részeinek ismerete. 

− Körrel kapcsolatos tételek alkalmazása (kerületi és középponti szögek 

tétele, húrnégyszögek és érintőnégyszögek tételei). 

− A párhuzamos szelők tételének ismerete, alkalmazása (szögfelető tétel 

bizonyítása) 

− Hasonlósági transzformációk ismerete, alkalmazása szerkesztési és 

bizonyítási feladatokban (magasságtétel, befogótétel), a 

művészetekben való alkalmazás ismerete.  

− Vektor fogalmának, vektorműveleteknek, vektor koordinátáinak az 

ismerete 

− Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése, számolás 

szögfüggvényekkel. Szögfüggvények közötti összefüggések ismerete, 

alkalmazása. 

Trigonometria 

− A hegyesszögek szögfüggvényei. 



− A szögfüggvények általánosítása. 

− A szinusz, koszinusz és tangens grafikonjának ismerete, egyszerű 

trigonometrikus egyenletetek megoldása 

 

Valószínűség, statisztika 

− Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen 

kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. A 

műveletek elvégzése az eseménytérben. 

− A valószínűség klasszikus modelljének alkalmazása. 

− A geometriai valószínűség alkalmazása. 

 

 

 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 
 

- Gondolkodási műveletek: 
Ismerje és tudja használni a tagadás, az „és”, a „(megengedő) vagy” logikai műveleteket, 
legyen képes ezek segítségével megfogalmazott állítások logikai értékét megadni. Tudjon 
„ha…akkor…” típusú állítást megfordítani. Használja helyesen a „minden” és a „van olyan” 
kifejezéseket.  
 
Ismerje a fokszám, egyszerű gráf, út, kör, fagráf fogalmát. Legyen képes egyszerű 
szituációkat gráffal szemléltetni. 
 

- Algebra:  
Ismerje és alkalmazza az n-dik gyök fogalmát. Ismerje a törtkitevőjű hatvány fogalmát. 
Legyen képes számológéppel kiszámítani hatványok értékét. 
Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek: 
Képes legyen megoldóképlettel megoldani másodfokú egyenletet. Ismerje a diszkrimináns 

fogalmát. 
Tudjon másodfokú egyenlőtlenséget megoldani. 
Tudjon egyszerűbb négyzetgyökös egyenletet megoldani. Tudjon hiányos negyedfokú 
egyenletet visszavezetni másodfokúra. Tudjon egyszerűbb másodfokú egyenlőtlenséget 
megoldani. 
Ismerje a mértani közép fogalmát.  
 
 

- Függvények: 
Tudjon ábrázolni másodfokú függvényt teljes négyzetté kiegészítés után. 
Ismerje és geometriai számításokban alkalmazza a hegyesszögek szögfüggvényeit. 
Ismerje a szinusz-, koszinusz-, tangensfüggvény grafikonját.  
 

- Geometria: 
Ismerje a középpontos hasonlósági transzformációt, egyszerű esetben legyen képes 
végrehajtani. Ismerje fel a hasonló alakzatokat, tudja felírni a hasonlóság arányát, legyen 
képes egyszerű, méretaránnyal kapcsolatos számítási feladatokat megoldani. 
 



Ismerje a középponti szög, a körív, a körcikk, körszelet, körgyűrű fogalmát. Tudja, hogy a 
középponti szög az ívhosszal és a körcikk területével egyenesen arányos. Legyen képes 
kiszámolni az ív hosszát és a kör részeinek területét. 
Tudja, hogy az érintő merőleges az érintési ponthoz húzott sugárra, és hogy a külső pontból 
a körhöz húzott érintőszakaszok egyenlők. 
Ismerje a középponti és kerületi szögek tételét, a húrnégyszögek tételét. 
 
Tudja tetszőleges forgásszög szinuszát, koszinuszát, tangensét definiálni. 
Ábrázolja és jellemezze a szinusz-, a koszinusz- és a tangensfüggvényt.  
Tudjon megoldani sinx=c, cosx=c, tgx=c típusú egyenleteket megoldani a valós számok 
halmazán. 
 

- Statisztika, valószínűség: 
Ismerje a következő fogalmakat: valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, 
relatív gyakoriság, valószínűség 
Legyen képes a klasszikus valószínűségi modell alapján egyszerű esetben valószínűséget 
számolni. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. évfolyam (238 óra) 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Számelmélet, algebra 

Hatványozás kiterjesztése, logaritmus 

Órakeret 

15 óra  

Előzetes tudás 
Egész kitevőjű hatványok, n-dik gyök ismerete, hatványozás és a 

gyökvonás azonosságai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fogalom általánosítása, absztrakciós képeség fejlesztése. 

  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Permanenciaelv. 

A racionális kitevőjű hatványok. 
 



Számolás racionális kitevőjű hatványokkal, gyökös 

kifejezésekkel. 

A hatványfogalom kiterjesztése irracionális kitevőre. 

Hatványozás kiterjesztése valós kitevőre. 

A logaritmus fogalma. 

Logaritmus értékének meghatározása a definíció alapján és 

számológéppel. 

A logaritmus azonosságai. 

Szorzat, hányados, hatvány logaritmusa, áttérés más alapú 

logaritmusra. 

Az értelmezési tartomány változásának vizsgálata az 

azonosságok kétirányú alkalmazásánál. 

A logaritmus azonosságainak alkalmazása kifejezések 

számértékének meghatározására, kifejezések átalakítására. 

A számológép használata. 

Matematikatörténet: Napier, Kepler. A logaritmus fogalmának 

 kialakulása, logaritmustáblázat. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Számelmélet, algebra 

Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer 

Órakeret 

18 óra  

Előzetes tudás 

Elsőfokú és másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek megoldása. Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. 

Azonosság. Szöveges feladatok – matematikai modell alkotása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

az ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód 

kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának megfelelően. 

Számológép használata. Az önellenőrzés képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenletrendszerek, 

egyenlőtlenségek. 

Megoldás a definíció és az azonosságok alkalmazásával. 

Exponenciális egyenletre vezető valós problémák megoldása. 

Exponenciális folyamatok a természetben, társadalomban, 

gazdaságban. 

Földrajz: globális 

problémák (pl. 

demográfiai mutatók, a 

Föld eltartó képessége 

és az élelmezési 

válság, betegségek, 

világjárványok, 

túltermelés és 

túlfogyasztás, 

fenntarthatóság). 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Trigonometria 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

Vektorokkal végzett műveletek. Hegyesszögek szögfüggvényei, a 

szögfüggvények általános értelmezése, szögmérés fokban és radiánban, 

szögfüggvények közötti egyszerű összefüggések, trigonometrikus 

függvények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

− A geometriai látásmód fejlesztése. A művelet fogalmának 

bővítése egy újszerű művelettel, a skaláris szorzással. Algebrai és 

geometriai módszerek közös alkalmazása számítási, bizonyítási 

feladatokban. A tanultak felfedezése más tudományterületeken is. A 

függvényszemlélet alkalmazása az egyenletmegoldás során, végtelen 

sok megoldás keresése. 

− Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vektorok koordinátáival végzett műveletek és tulajdonságaik. 

A vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái. 
−  

Két vektor skaláris szorzata. 

A skaláris szorzat tulajdonságai. 

A skaláris szorzás alkalmazása számítási és bizonyítási 

feladatokban. 

Merőleges vektorok skaláris szorzata. 

Szükséges és elégséges feltétel. 

Két vektor skaláris szorzatának kifejezése a 

vektorkoordináták segítségével. 

A skaláris szorzat és a Cauchy-egyenlőtlenség kapcsolata. 

− Fizika: munka, 

elektromosságtan. 

A háromszög területének kifejezése két oldal és a közbezárt szög 

segítségével. 

A háromszög egy oldalának kifejezése a köré írt kör sugara és 

szemközti szög segítségével. 

Szinusztétel. 

Koszinusztétel. 

A tételek pontos kimondása, bizonyítása. 

Kapcsolat a Pitagorasz-tétellel. 

Általános háromszög adatainak meghatározása. 

Egyértelműség vizsgálata. 

Szög, távolság, terület meghatározása. 

Bizonyítási feladatok. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

ponthalmazok 

adatainak 

meghatározása. 

 

Földrajz: távolságok, 

szögek kiszámítása – 

terepmérési feladatok. 

GPS-helymeghatáro-

zás. 

Szögfüggvények közötti összefüggések. 

Addíciós tételek: 

− két szög összegének és különbségének szögfüggvényei, 

− egy szög kétszeresének szögfüggvényei, 

 

A trigonometrikus azonosságok használata, több lehetőség 

közül a legalkalmasabb összefüggés megtalálása. 

Trigonometrikus kifejezések értékének meghatározása. 

Háromszögekre vonatkozó feladatok addíciós tételekkel.  

 

−  



Trigonometrikus egyenletek. (Ekvivalens átalakítások.) 

Trigonometrikus egyenlőtlenségek.  

Trigonometrikus egyenletrendszerek. 

Paraméteres trigonometrikus feladatok. 

Időtől függő periodikus jelenségek vizsgálata. 

Trigonometrikus kifejezések szélsőértékének keresése. 

Fizika: rezgőmozgás, 

adott kitéréshez, 

sebességhez, 

gyorsuláshoz tartozó 

időpillanatok 

meghatározása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Skaláris szorzat, szinusztétel. koszinusztétel, addíciós tétel, 

trigonometrikus azonosság, egyenlet. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Koordinátageometria 

Órakeret 

48 óra  

Előzetes tudás 

Koordináta-rendszer, vektorok, vektorműveletek megadása 

koordinátákkal. Ponthalmazok koordináta-rendszerben. Függvények 

ábrázolása. Elsőfokú, másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

megoldása. A parabola pontjainak tulajdonsága: fókuszpont, 

vezéregyenes. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

− Elemi geometriai ismeretek megközelítése új eszközzel. 

Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel. Számítógép 

használata. 

− Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Vektorok. 

Vektorfelbontás tétele. 

Osztópont helyvektora, háromszög súlypontjának 

helyvektora. Feuerbach-kör. 

Vektorok térben. 

Vektor koordinátái. 

A Descartes-féle koordináta-rendszer. 

A helyvektor és a szabadvektor. 

Rendszerező ismétlés. 

Informatika: 

számítógépes program 

használata. 

Vektor abszolút értékének kiszámítása. 

Vektor 90 fokos elforgatottjának koordinátái. 

Két pont távolságának kiszámítása. 

A Pitagorasz-tétel alkalmazása. 

Két vektor hajlásszöge. 

Skaláris szorzat használata. 

−  

Szakasz osztópontjának koordinátái. 

A háromszög súlypontjának koordinátái. 

Elemi geometriai ismereteket alkalmazása, vektorok 

használata, koordináták számolása. 

− Fizika: 

ponthalmazok 

tömegközéppontja. 

Az egyenes helyzetét jellemző adatok: irányvektor, normálvektor, 

irányszög, iránytangens. 

A különböző jellemzők közötti kapcsolat értése, használata. 

Az egyenes egyenletei. 

− Fizika: 

mérések értékelése. 

 

Informatika: 



− Adott pontra illeszkedő, adott normálvektorú egyenes, 

illetve sík egyenlete. 

− Adott pontra illeszkedő, adott irányvektorú egyenes 

egyenlete síkban, egyenletrendszere térben. 

− Iránytényezős egyenlet. 

Geometriai feladatok megoldása algebrai eszközökkel. 

Kétismeretlenes lineáris egyenlet és az egyenes egyenletének 

kapcsolata. 

A feladathoz alkalmas egyenlettípus kiválasztása. 

Két egyenes párhuzamosságának és merőlegességének a feltétele. 

Két egyenes metszéspontja. 

Két egyenes hajlásszöge. 

Skaláris szorzat használata. 

számítógépes program 

használata. 

A kör egyenlete. 

Kétismeretlenes másodfokú egyenlet és a kör egyenletének 

kapcsolata. 

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

A kör érintőjének egyenlete. 

Két kör közös pontjainak meghatározása. 

Másodfokú, kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

A diszkrimináns vizsgálata, diszkusszió. 

Szerkeszthetőségi kérdések. 

Két kör közös érintőinek egyenlete. 

Informatika: 

számítógépes program 

használata. 

A parabola tengelyponti egyenlete. 

A parabola és a másodfokú függvény. 

A parabola és az egyenes kölcsönös helyzete. 

A diszkrimináns vizsgálata, diszkusszió. 

Fizika: geometriai 

optika, fényszóró, 

visszapillantó tükör. 

Ellipszis és hiperbola fogalma. 

Ellipszis egyenlete. 
Fizika: égitestek 

pályája. 

Mértani helyek keresése. 

Apollóniosz-kör. 

Ponthalmazok a koordinátasíkon. Egyszerű (de a fentiektől eltérő) 

egyenlettel vagy egyenlőtlenséggel meghatározott ponthalmazok. 

Matematikatörténet: Descartes. 

 

Informatika: több 

feltétel együttes 

vizsgálata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vektor, irányvektor, normálvektor, iránytényező. Egyenes, kör, parabola, 

ellipszis, hiperbola. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sorozatok 

Órakeret 

32 óra  

Előzetes tudás 
Számtani sorozat, mértani sorozat fogalma, egyszerű 

alapösszefüggések. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

− A hétköznapi életben, matematikai problémában a sorozattal 

leírható mennyiségek észrevétele. Sorozatok megadási módszereinek 

alkalmazása. Összefüggések, képletek hatékony alkalmazása. 



− Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozatok korlátossága, monotonitása, konvergenciája.  

A határérték szemléletes és pontos definíciói.  

Műveletek konvergens sorozatokkal.  

Konvergens és divergens sorozatok. 

Nevezetes sorozatok határértéke. 

Konvergens sorozatok tulajdonságai, konvergenciakritériumok. 

Torlódási pont. 

Konvergens sorozatnak egy határértéke van. 

Minden konvergens sorozat korlátos. 

Monoton és korlátos sorozat konvergens. 

Az e szám. 

Konvergens sorozatokra vonatkozó egyenlőtlenségek. Rendőrelv. 

−  

Végtelen sorok. 

Végtelenen sor konvergenciája, összege. 

Végtelen mértani sor. 

Szakaszos végtelen tizedes tört átváltása. 

További példák konvergens sorokra. 

Teleszkópos összegek. 

Példák nem konvergens sorokra. 

Harmonikus sor.  

−  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Korlátosság, monotonitás, konvergencia, divergencia. 

Sor, sor összege, végtelen mértani sor. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Függvények 

 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris függvények, 

fordított arányosság függvénye. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult függvények felidézése. Függvénytranszformációk algebrai és 

geometriai megjelenítése. Összefüggések, folyamatok megjelenítése 

matematikai formában (függvénymodell), vizsgálat a grafikon alapján. 

A vizsgálat szempontjainak kialakítása. Számítógép bevonása a 

függvények ábrázolásába, vizsgálatába. Logikus, pontos gondolkodás, 

fogalmazás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Algebrai függvények 

Hatványfüggvények. 

Negatív egész kitevőjű hatványfüggvények. 

Gyökfüggvények. 

Exponenciális és logaritmusfüggvény 

Függvények inverze. 

Függvény ábrázoló program használata. 

Fizika: 

Inverz négyzetes 

törvény (gravitáció, 

elektrosztatika). 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
gyökfüggvény, hatványfüggvény, inverz, konvex és konkáv függvény 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Folytonosság, differenciálszámítás  

Órakeret 

45 óra  

Előzetes tudás 

Függvények megadása, értelmezési tartomány, értékkészlet. 

Függvények jellemzése: zérushely, korlátosság, szélsőérték, 

monotonitás, paritás, periodicitás. Sorozatok határértéke. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

− Megismerkedés a függvények vizsgálatának új módszerével. A 

függvény folytonossága és határértéke fogalmának megalapozása. A 

differenciálszámítás módszereinek használta a függvények lokális és 

globális tulajdonságainak vizsgálatára. A matematikán kívüli 

területeken – fizika, közgazdaságtan – is alkalmazások keresése.  

− Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A valós számok halmazán értelmezett függvények jellemzése. 

Korábbi ismeretek rendszerező ismétlése. 
− Informatika: 

számítógépes szoftver 

alkalmazása 

függvények 

grafikonjának 

megrajzolására. 

A függvények folytonossága. 

Példák folytonos és nem folytonos függvényekre. 

Intervallumon folytonos függvények. 

Korlátos és zárt intervallumon folytonos függvények 

tulajdonságai. 

− Fizika: példák 

folytonos és diszkrét 

mennyiségekre. 

Függvény határértéke. 

A függvények határértékének szemléletes fogalma. Jelölések. 

Függvények véges helyen vett véges; véges helyen vett 

végtelen; végtelenben vett véges; végtelenben vett végtelen 

határértéke. 

A sorozatok és a függvények határértékének kapcsolata. 

A 
x

xsin
függvény vizsgálata, az x = 0 helyen vett határértéke. 

− Informatika: a 

határérték 

számítógépes becslése. 

−  

− Fizika: 

felhasználás sin x, 

illetve tg x közelítésére 

kis szög esetében. 

Bevezető feladatok a differenciálhányados fogalmának 

előkészítésére. 

A függvénygörbe érintőjének iránytangense. 

A pillanatnyi sebesség meghatározása. 

− Fizika: Az út-

idő függvény és a 

pillanatnyi sebesség 

kapcsolata. 

− A fluxus és az 

indukált feszültség 

kapcsolata. 

 

− Biológia-

egészségtan: populáció 

növekedésének átlagos 



sebessége. 

A differenciálhatóság fogalma. 

A különbségi hányados függvény, a differenciálhányados 

(derivált), a deriváltfüggvény. 

Példák nem differenciálható függvényekre is. 

Grafikon érintőjének egyenlete 

Kapcsolat a differenciálható és a folytonos függvények 

között. 

Alapfüggvények deriváltja: 

Konstans függvény, xn, trigonometrikus függvények 

deriváltja. 

Műveletek differenciálható függvényekkel. 

Függvény konstansszorosának deriváltja, összeg-, szorzat-, 

hányados-, összetett függvény deriváltja. 

Inverz függvény deriváltja.  

Exponenciális és logaritmusfüggvény deriváltja.  

Második derivált. 

Matematikatörténet: Fermat, Leibniz, Newton, Cauchy, Weierstrass. 

Fizika: harmonikus 

rezgőmozgás kitérése, 

sebessége, gyorsulása 

– ezek kapcsolata. 

A függvény tulajdonságai és a derivált kapcsolata. 

− Lokális növekedés, fogyás – intervallumon monoton 

függvény. 

− Szélsőérték – lokális szélsőérték, abszolút szélsőérték. 

A szükséges és az elégséges feltételek pontos megfogalmazása, 

alkalmazása. 

Középértéktételek. 

 

Fizika: fizikai tartalmú 

függvények (pl. út-idő, 

sebesség-idő) 

deriváltjainak 

jelentése. 

Konvexitás vizsgálata deriválással. 

A konvexitás definíciója. 

Inflexiós pont. 

A második derivált és a konvexitás kapcsolata. 

 

Függvényvizsgálat differenciálszámítással. 

Összevetés az elemi módszerekkel. 

 

Gyakorlati jellegű szélsőérték-feladatok megoldása. 

A differenciálszámítás és az elemi módszerek összevetése. 

Fizika: Fermat-elv, 

Snellius–Descartes-

törvény. Fizikai jellegű  

szélsőérték-problémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvényfolytonosság, -határérték. Különbségi hányados függvény, 

derivált, deriváltfüggvény, magasabb rendű derivált. Monotonitás, lokális 

szélsőérték, abszolút szélsőérték. Konvex, konkáv függvény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Integrálszámítás 

Órakeret  

35 óra  

Előzetes tudás 
Folytonos függvények fogalma. Sorozatok, véges sorok. Differenciálási 

szabályok ismerete. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

− Az integrálszámítás módszereivel találkozva a közelítő 

módszerek ismeretének bővítése. A függvény alatti terület alkalmazásai 

a matematika és a fizika több területén. 

− Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bevezető feladatok az integrál fogalmához. 

Függvény grafikonja alatti terület. 

A megtett út és a sebesség-idő grafikon alatti terület. 

A munka kiszámítása az erő-út grafikon alatti terület alapján. 

 

Alsó és felső közelítő összegek. 

Az intervallum felosztása, a felosztás finomítása. 

Két oldali közelítés módszere, alsó és felső összeg. 

Adott intervallumon folytonos függvény határozott integráljának 

fogalma, jelölése. 

A szemléletes megközelítésre alapozva eljutás a pontos 

definícióig. 

A határozott integrál és a terület-előjeles terület. 

Az integrál közelítő kiszámítása. 

Számítógépes szoftver használata a határozott integrál 

szemléltetésére. 

Matematikatörténet: Bernhard Riemann. 

Informatika: 

számítógépes szoftver 

használata. 

A határozott integrál tulajdonságai. 
Fizika: A munka és a 

mozgási energia. 

Elektromos feszültség 

két pont között, a 

potenciál. 

Tehetetlenségi 

nyomaték. Ponthalmaz 

tömegközéppontja. A 

hidrosztatikai nyomás 

és az edény oldalfalára 

ható erő. Effektív 

áramerősség. 

Az integrál mint a felső határ függvénye. 

Integrálfüggvény. 

Folytonos függvény integrálfüggvényének deriváltja. 

Kapcsolat a differenciálszámítás és az integrálszámítás 

között. 

A primitív függvény fogalma. 

A primitív függvények halmaza – a határozatlan integrál: 

− hatványfüggvény, polinomfüggvény, 

− trigonometrikus függvények, 

− exponenciális függvény, logaritmusfüggvény integrálja. 

A Newton-Leibniz-tétel. 

Matematikatörténet: Newton, Leibniz, Euler. 

 

Az integrálszámítás alkalmazása matematikai és fizikai problémákra. 

Két függvénygörbe közötti terület meghatározása. 

Forgástest térfogatának meghatározása. 

Fizika: Potenciál, 

munkavégzés 

elektromos, illetve 



Henger, kúp, csonka kúp, gömb térfogata. 

 

gravitációs erőtérben. 

Váltakozó áram 

munkája, effektív áram 

és feszültség. Newton 

munkássága. 

Néhány egyszerűbb improprius integrál. 

Néhány hatványsor.  

Hogyan számolnak az egyszerű számológépek 12 jegy 

pontossággal? 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alsó és felső közelítő összeg, határozott integrál. Primitív függvény, 

határozatlan integrál. Newton-Leibniz-tétel. Forgástest térfogata. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 11. 

évfolyam végén 

 

Számelmélet, algebra 

– A kiterjesztett gyök-, és hatványfogalom ismerete. 

– A logaritmus fogalmának ismerete. 

– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben, probléma megoldása céljából. 

– Exponenciális és logaritmusos egyenletek megoldása, ellenőrzése. 

– Trigonometrikus egyenletek megoldása, az azonosságok alkalmazása, 

az összes gyök megtalálása. 

– Egyenletek ekvivalenciájának áttekintése. 

– A számológép biztos használata. 

 

Geometria 

– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták. 

– Két vektor skaláris szorzata, vektoriális szorzata. 

– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében, szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása. 

– A geometriai és algebrai ismeretek közötti kapcsolódás elemeinek 

ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör, 

egyenes, parabola egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 

Függvények, az analízis elemei 

– Exponenciális, logaritmus- és a trigonometrikus függvények 

értelmezése, ábrázolása, jellemzése. 

– Függvénytranszformációk. 

– Exponenciális folyamatok matematikai modellje. 

– A számtani és a mértani sorozat.  

– Pénzügyi alapfogalmak ismerete, pénzügyi számítások megértése, 

reprodukálása, kamatos kamatszámítás elvégzése. 

– Sorozatok vizsgálata monotonitás, korlátosság, határérték 

szempontjából. A mértani sor összegzése.  

– A függvények vizsgálata, jellemzése elemi eszközökkel és 

differenciálszámítás használatával. 

– Szélsőérték feladatok megoldása deriválással. 



– Érintő egyenletének felírása. 

– Az integrálszámítás használata, fizikai alkalmazása. 

 

 

 

 

A következő évfolyamba lépés feltételei: 
 

- Algebra: 
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus: 
Ismerje a racionális kitevőjű hatvány jelentését. Ismerje és alkalmazza a logaritmust. Tudjon 
számológéppel tízestől eltérő alapú logaritmust kiszámítani. Ismerje és alkalmazza a 
logaritmus azonosságait egyszerűbb logaritmusos egyenletek megoldásában. Ismerje és 
alkalmazza a hatványozás azonosságait egyszerűbb exponenciális egyenletek megoldásában. 
Tudjon példát mondani a természetben vagy a társadalomban zajló exponenciális 
folyamatra. 
 
 

- Függvények, sorozatok: 
Tudjon exponenciális és logaritmusfüggvényt ábrázolni. 
 
Tudjon olyan feladatokat megoldani a számtani és mértani sorozatok témaköréből, ahol a 
számtani, illetve mértani sorozat fogalmát, az n-dik tagra, illetve az első n tag összegére 
vonatkozó képleteket kell használni. 
Tudja a kamatos kamat számítására vonatkozó képletet használni, s abból bármelyik 
ismeretlen adatot kiszámolni. 
Adott sorozatról tudja eldönteni, hogy monoton-e, korlátos-e, konvergens-e. 
 
Ismerje a differenciálhányados definícióját, geometriai jelentését. 
Tudjon polinomfüggvényt deriválni.  
Tudja megadni másodfokú és harmadfokú függvény szélsőérték helyeit, szélsőértékeit, 
növekedési viszonyait. 
Ismerje a primitív függvény és s a határozatlan integrál fogalmát, tudjon polinomfüggvényt 
integrálni.  
 
 

- Geometria: 
Ismerje és alkalmazza a szinusztételt és a koszinusztételt. Tudja kiszámítani a háromszög 
területét. 
 
Ismerje a vektorokkal kapcsolatos alapfogalmakat (nullvektor, ellentett, abszolútérték, 
helyvektor, összeg, különbség, számszoros, koordináták). Koordinátákkal adott vektort 
tudjon ábrázolni, tudja kiszámítani a vektor hosszát. 
Ismerje a skaláris szorzat fogalmát, kiszámítási módjait, tudja meghatározni két vektor szögét 
a koordinátáik ismeretében. 
Legyen képes felírni egyenesek egyenletét pont és meredekség, illetve két pont 
ismeretében. 
Tudja kiszámítani két egyenes metszéspontját. 



Ismerje és alkalmazza a kör egyenletét, adott egyenletből határozza meg a középpontot és a 
sugárt. 
Legyen képes az egyenleteik alapján eldönteni két egyenes, két kör, illetve egyenes és kör 
kölcsönös helyzetét. 
 
Ismerje és alkalmazza a háromszögek, a speciális négyszögek, a szabályos sokszögek, a kör és 
részei területére vonatkozó képleteket. 
Ismerje a határozott integrál szemléletes jelentését. Tudjon pozitív egész kitevőjű 
hatványfüggvényt integrálni. Tudja kiszámolni a parabola alatti területet a Newton-Leibniz 
képlettel. 
 
 
 
 

 

12. évfolyam (204 óra) 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodási módszerek  

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Halmaz fogalma, halmaz számossága. Kölcsönösen egyértelmű 

hozzárendelés. Bizonyítási módszerek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

− Korábban megismert fogalmak ismétlése, elmélyítése. 

− Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Számhalmazok.  

Számhalmazok bővítésének szükségessége a természetes 

számoktól a komplex számokig.  

− Halmazok számossága. 

Halmazok ekvivalenciája. 

Számosság. 

Végtelen és véges halmazok. 

Megszámlálható és nem megszámlálható halmazok. 

Kontinuumsejtés. 

Matematikatörténet: Cantor, Hilbert, Gödel. 

Filozófia: Gondolati 

rendszerek felépítése. 

Bizonyíthatóság. 

A matematika felépítése. 

Fogalmak, alapfogalmak, axiómák, tételek, sejtések. 

Bizonyítási módszerek áttekintése. 

Direkt, indirekt bizonyítás, skatulyaelv, teljes indukció. 

Tételek megfordítása. 

Filozófia: Gondolati 

rendszerek felépítése. 

Állítások igazolásának 

szükségessége.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művelet, reláció. Halmazok számossága, megszámlálható és nem 

megszámlálható halmaz. Bizonyítási módszer. A matematika axiomatikus 

felépítése. 



 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Térgeometria 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 
Területszámítás, kerületszámítás, síkidomok tulajdonságai, nevezetes 

ponthalmazok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Áttekintő kép kialakítása a térgeometriáról, a felszín- és 

térfogatszámítás módszereiről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Testek származtatása. 

Szabályos testek. 

Térelemek szögének és távolságának meghatározása különböző 

testek esetén. 

Vizuális kultúra: 

axonometria. 

 

Kémia: kristályok. 

 

Művészetek: 

szimmetriák 

A területszámítás alapelvei. 

A téglalap területének levezetése az alapelvekből. 

Háromszög, speciális négyszögek, szabályos sokszögek 

területképletei. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs 

programok használata 

(geometriai 

szerkesztőprogram 

A térfogatszámítás alapelvei. 

A téglatest térfogatának levezetése az alapelvekből. Téglatest, 

hasáb, tetraéder, gúla. 

A térfogatszámítás néhány új eleme. 

Cavalieri-elv. 

A kúp és a gömb térfogata. 

Csonka gúla és csonkakúp térfogata.  

Érintőpoliéderek térfogata. 

Ponthalmazok felszíne, hálója. 

Csonka kúp felszíne. 

            Gömb felszíne. 

Hasonló testek felszínének és térfogatának aránya. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

mindennapjainkban 

előforduló térbeli 

alakzatok modellje, 

absztrakciója. 

 

Vizuális kultúra: 

építészet. 

Euler-féle poliédertétel. 

Testekbe, illetve testek köré írható gömb. 
 

Felszínnel, térfogatal kapcsolatos szélsőérték feladatok. 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felszín, térfogat, hengerszerű test, kúpszerű test, forgástest, csonka gúla, 

csonka kúp. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

20 óra  



Előzetes tudás 
Adatok elemzése, táblázatok, grafikonok használata. Terjedelem, átlag, 

medián, módusz, szórás. Klasszikus valószínűségi modell. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

− A valószínűség fogalmának bővítése, mélyítése. A 

kombinatorikai ismeretek alkalmazása valószínűség meghatározására.  

Ismeretek rendszerezése. Tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a 

kísérletek kiértékelése, következtetések. Diagram készítése, olvasása. 

Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok 

rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

− Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése és ábrázolása. 

Adatok rendezése, elemzése, táblázatba rendezése, ábrázolása 

grafikonokon, osztályokba sorolása. 

Statisztikai mintavétel. 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 

Közvélemény-kutatás. Statisztikai évkönyv.  

Minőség-ellenőrzés. 

Adathalmazok jellemzői: terjedelem, átlag, medián, módusz, 

szóródásmértékek. 

Informatika: 

táblázatkezelő, 

adatbázis-kezelő 

program használata. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: választások. 

Földrajz: időjárási, 

éghajlati és gazdasági 

statisztikák. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: történelmi, 

társadalmi témák 

vizuális ábrázolása 

(táblázat, diagram). 

Valószínűségi változók, nevezetes eloszlások. 

Várható érték. 

Szórás. 

Csebisev-egyenlőtlenség. 

Matematikatörténet: Pólya György, Rényi Alfréd. 

Informatika: véletlen 

jelenségek 

számítógépes 

szimulációja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Módusz, medián, átlag, szóródás, valószínűségi változó, eloszlás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Algebra. 

Komplex számok 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Valós számok, és valós számok körében végzett műveletek. 

Trigonometriai ismeretek. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

− Számhalmazok bővítésének elvei. 

− Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− Számhalmazok.  

Számhalmazok bővítésének szükségessége a természetes 

számoktól a komplex számokig.  

Algebrai számok, transzcendens számok. 

Komplex számok, komplex számsík. 

Műveletek komplex számokkal. 

Geometriai feladatok megoldása komplex számok alkalmazásával. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Komplex számok, komplex számsík. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

120 óra 

Előzetes tudás A 4 év matematika-tananyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

− Ismeretek rendszerezése, alkalmazása az egyes témakörökben.  

− Felkészítés az emelt szintű érettségire: az önálló rendszerzés, 

lényegkiemelés, történeti áttekintés készségének kialakítása, 

alkalmazási lehetőségek megtalálása. Kapcsolatok keresése különböző 

témakörök között. Elemzőkészség, kreativitás fejlesztése. 

− Felkészítés a felsőfokú oktatásra.  



− Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási módszerek 

Halmazok, matematikai logika 

Halmazok, megadási módjaik, részhalmaz, kiegészítő halmaz. 

Halmazok közötti műveletek. 

Végtelen halmazok elmélete; számosságok. 

Állítások, logikai értékük. 

Negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia. 

     „Minden”és „van olyan” használata. 

Kombinatorika, gráfok, algoritmusok 

Permutáció, variáció, kombináció. 

Binomiális tétel. Pascal-háromszög. 

Elemi gráfelméleti ismeretek. 

A bizonyítások fejlődése és a bizonyítási módszerek változása. 

Nevezetes sejtések. 

Filozófia: gondolati 

rendszerek felépítése, 

fejlődése. 

Algebra és számelmélet 

Műveletek kifejezésekkel 

Algebrai kifejezések átalakításai, nevezetes szorzatok. 

A hatványozás azonosságai. 

Matematikai fogalmak fejlődése, permanenciaelv.  

Gyökös kifejezések átalakításai. 

Exponenciális és logaritmikus kifejezések átalakításai. 

Számelmélet 

Oszthatósági szabályok. Számolás maradékokkal. 

Prímszámok. 

Oszthatósági feladatok megoldása. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Lineáris és lineárisra visszavezethető egyenletek, 

egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek. 

Másodfokú és másodfokúra visszavezethető egyenletek, 

egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek. 

Gyökös egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek. 

Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek. 

Paraméteres egyenletek, egyenlőtlenségek 

 

Fizika; kémia: 

számítási feladatok 

megoldása.  

Geometria 

Geometriai alapfogalmak 

Térelemek köcsönös helyzete, távolsága, szöge. 

Geometriai ponthalmazok, bizonyítások 

Nevezetes ponthalmazok. 

Síkidomok, testek, tulajdonságaik. 

Elemi sík- és térgeometriai tételek. 

Geometriai transzformációk 

Egybevágósági és hasonlósági transzformációk, tulajdonságaik. 

Szerepük a bizonyításokban és a szerkesztésekben. 

Vektorok, trigonometria, koordinátageometria 

Vektor fogalma, műveletek a vektorok körében. 

Matematikai fogalmak fejlődésének követése. 

Vektorfelbontás, vektorok koordinátái. 

Művészetek: 

szimmetriák, 

aranymetszés. 

 

Informatika: 

számítógépes 

geometriai programok 

használata. 



Hegyesszög szögfüggvényei. Szinusz- és koszinusztétel. 

A háromszög hiányzó adatainak kiszámolása. 

Trigonometrikus azonosságok. 

Az egyenes egyenletei, egyenletrendszere (síkban és térben). 

A kör egyenletei. 

A parabola definíciója, egyenlete. 

Geometriai mértékek 

A hosszúság és a szög mértékei. Kiszámolási módjaik. 

A kétoldali közelítés módszere. A terület fogalma és kiszámítási 

módjai. 

A felszín és térfogat fogalma és kiszámítási módjai. 

Az integrálszámítás felhasználása ponthalmazok mértékének 

kiszámításához. 

Függvények, sorozatok, az analízis elemei 

Függvények 

A függvény fogalma. 

Függvények rendszerezése a definiáló kifejezés szerint: konstans, 

lineáris, egészrész, törtrész, másodfokú, abszolút érték, 

exponenciális, logaritmus, trigonometrikus függvények. 

Függvények rendszerezése tulajdonságaik szerint. 

Függvénytranszformációk. 

Valós folyamatok elemzése függvénytani modellek szerint. 

Sorozatok, sorok 

A sorozat fogalma. 

Számtani, mértani sorozat. 

Rekurzióval megadott egyéb sorozatok. 

Sorozatok monotonitása, konvergenciája. 

A végtelen mértani sor. 

Analízis 

Függvények korlátossága és monotonitása. 

Függvény határértéke, folytonossága. 

Differenciálhányados, derivált függvény. 

Differenciálisi szabályok. 

Függvényvizsgálat differenciálás segítségével.  

Szélsőérték-meghatározási módok. 

A tanult függvények primitív függvényei. 

A határozott integrál. 

Newton–Leibniz-tétel. 

A határozott integrál alkalmazásai. 

Improprius integrál. 

Informatika: 

számítógépes 

programok használata 

függvények 

ábrázolására, 

vizsgálatára. 

 

Fizika: Az analízis 

alkalmazásai a 

fizikában. A 

matematika és a fizika 

kölcsönhatása az 

analízis módszereinek 

kialakulásában. 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Statisztikai alapfogalmak: módus, medián, átlag, szórás. 

Eseményalgebra és műveleti tulajdonságai. Teljes eseményrendszer. 

A matematika különböző területeinek öszekapcsolása.  

Grafikonok, táblázatok, diagramok készítése és olvasása. 

Valószínűségi kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság. 

A valószínűség kiszámítási módjai.  

Feltételes valószínűség. 

Mintavételi feladatok klasszikus modell alapján. 

Szerepük a mindennapi életben. 

A közvélemény-kutatás elemei.  

Informatika: 

táblázatkezelő, 

adatbázis-kezelő 

program használata. 

 

Fizika: fizikai 

jelenségek 

valószínűség-számítási 

modellje.  

Motivációs témakörök − Informatika: 



Néhány matematikatörténeti szemelvény. 

A matematikatörténet néhány érdekes problémájának áttekintése.  

(Pl. Rényi Alfréd: Dialógusok a matematikáról.) 

Matematikusokkal kapcsolatos történetek. 

Matematika alapú játékok. 

Logikai feladványok, konstrukciós feladatok. 

A matematika néhány filozófiai kérdése. 

A matematika fejlődésének külső és belső hajtóerői. 

Néhány megoldatlan és megoldhatatlan probléma. 

könyvtárhasználat, 

internethasználat. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 12. 

évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Halmazok számosságával kapcsolatos ismeretek áttekintése. 

– A kombinatorikai problémák rendszerezése. 

– Bizonyítási módszerek áttekintése. 

– A gráfok eszköz jellegű használata probléma megoldásában. 

 

Geometria 

– Térbeli viszonyok, testek felismerése, geometriai modell készítése. 

– Távolság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 

 

 

Valószínűség, statisztika 

– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

– A valószínűség matematikai fogalma, klasszikus kiszámítási módja. 

– Mintavétel és valószínűség kapcsolata, alkalmazása. 

 

 

A z érettségire bocsátás feltételei: 
 

- Gondolkodási műveletek: 
Ismerjen különféle bizonyítási módszereket, ezekre tudjon példát mutatni. 
 

- Geometria: 
Ismerje a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 
szabályokat.  
Ismerje és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp 
fogalmát, tulajdonságait, legyen képes kiszámítani ezek felszínét és térfogatát egyszerű 
esetekben.  
Ismerje a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket. 
Tudja lerajzolni a hasáb, a henger, a gúla és a kúp hálóját. 
 

- Statisztika, valószínűségszámítás: 
Legyen képes adott forrásból adatok kigyűjtésére, adott szempont szerinti rendszerezésére. 
Legyen képes megadni egy adatsokaság átlagát, mediánját, móduszát, terjedelmét, szórását. 
Legyen képes statisztikai adatok rendszerezésére, jellemzésére kvartilisekkel, középértékekkel és 
szóródási mutatókkal. 
Tudjon oszlopdiagramot és kördiagramot készíteni. Tudjon sodrófa diagramot készíteni. 
Ismerje és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet. Tudjon 
valószínűséget számítani visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén.  
 

 



4. Történelem 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, valamint 

a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel, 

történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen 

meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon 

kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és 

Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 

európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 

európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a magyar 

történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi 

helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a 

tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország 

sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló 

reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése, valamint 

kialakulhat benne saját közvetlen környezetéhez, Pécshez, és ezen belül saját, több mint százéves 

oktatási intézményéhez való kötődése. 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástartalmakkal 

és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvégzéséhez 

különféle módszereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldolgozása, a 

forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk 

révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfogalmak 

megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges 

elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a tanulás során elengedhetetlenül fontos 

képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, más 

élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek megértéséhez és 

megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelemtanulás élményszerűsége 

mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra vagy legalábbis a történelmi és 

társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fejlesztésének 

egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetéseket folytat, 

érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszközök 

segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi közegekből 

származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle kommunikációs környezetek 

(kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes 

használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti 

elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett 

információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalmazó internetes 

portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források 

feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális 

információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a 

közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 



következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi 

források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, 

problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált történelmi 

gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik események, folyamatok 

és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint bizonyos történések okainak és 

következményeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 

életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető 

modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, 

hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos 

történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és 

szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, 

életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A 

társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a 

tanuló alkalmazkodó képességét fejleszti. 

A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének 

fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos 

és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az értékteremtő 

alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra 

gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 

alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 

művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, 

alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök 

feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom 

létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor 

személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korszakok 

jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút 

tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az évi 

teljes óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a tanulási 

eredményekhez kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatározott 

tanulási tartalmak azonban átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra jelöl 

ki, amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. Ezeknek 

legalább 70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott 

téma részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő 

feldolgozására. A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve 

a múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témákat, a 

konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcsolódó 

Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, személyeket, 

kronológiai és topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul elő, annál a 

témakörnél, ahol kötelező elemként először szerepel a tantervben. A táblázat utolsó oszlopában 

feltüntetett Fejlesztési feladatok teljesítésével valósulnak meg az előírt tanulási eredmények. 



A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tantervnek, 

de eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre 

természetesen bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 

 

 

 



9-12. évfolyam 

A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, valamint 

a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és 

események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar identitástudat.  

Szerezzen mélyebb ismereteket a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb jelenségeiről 

és fordulópontjairól, tudjon azonosulni a keresztény alapú magyar és európai kultúra értékeivel, 

legyen képes társadalmi és kulturális téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A 

történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a 

múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és kompetenciákra 

épül. Míg az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és történelmi szereplők 

szemléletes bemutatása az elsődleges, a középiskolai történelemtanításban mindez kiegészül a 

források feldolgozásával, történelmi helyzetek és folyamatok több szempontú elemzésével, a 

problémák azonosításával és megtárgyalásával. Az önálló információgyűjtés és –feldolgozás, a 

történeti jelenségek értelmezése, elemzése, a különböző érvek mérlegelése, valamint a 

következtetések levonása együttesen segíti a történelmi szemléletmód kialakulását. A tantárgy 

tanulásának élményszerűségét már nemcsak a történetek izgalma vagy az érdekes feladatok 

nyújtják, hanem azok az elemzések, viták, felismerések is, amelyek az egyes témák, problémák 

feldolgozása során felmerülnek. 

A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország története 

áll. A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az egyes témák 

részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai kerettantervhez hasonlóan 

több általános európai jelenség bemutatásánál magyar és külföldi példák egyaránt előkerülnek. 

Ugyanakkor az általános iskolainál nagyobb tér jut Magyarország, illetve a magyar nemzet 

történetét befolyásoló európai és globális folyamatok és jelenségek bemutatására. Ezek 

eredményeként a tanuló a magyar történelmi jelenségeket konkrét egyetemes történelmi 

helyzetekhez viszonyítva tanulmányozhatja. Ez hozzásegíti őt, hogy megértse és méltányolja a 

magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket, 

folyamatokat és törekvéseket, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív 

nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelmére számos 

nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése is hatást gyakorolt. Fontos cél a 

magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének bemutatása, valamint kiemelt cél a 

határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok történelmének átfogó megismertetése, valamint 

régiónk speciális történelmi múltjából fakadóan a német és vele együtt élő más szórvány 

kisebbség helyi történelmével, ezen belül XVIII. századi betelepítésükkel valamint XX. századi 

hányattatásaikkal való közelebbi megismerkedése. 

A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola 

befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul továbbá 

ahhoz, hogy az iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat örökítő, 

demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a 

társadalom tevékeny és önálló tagjává váljék. 

A 9–12. évfolyamok tanterve spirális módon épül az 5–8. évfolyamokéra, és nem ismétli 

automatikusan azokat. Természetesen a magyar és az egyetemes történelemnek meghatározó 

folyamatai, jelenségei vagy eseményei az általános iskola után a középiskolában is előkerülnek, 

mivel a hozzájuk kapcsolódó mélyebb ismeretek, illetve a témák forrás- és problémaközpontú 

tárgyalásmódja a középiskolai korosztály számára válik részletesebben hozzáférhetővé. 



A kerettanterv évenként 6–9 témakör feldolgozását írja elő; az egyes témakörök 2–6 témát 

foglalnak magukba.  A kerettanterv pontos témaleírásai tartalmazzák azokat az ismereteket, 

amelyeknek a tanítása minden iskolában kötelező, ugyanakkor lehetőséget adnak esetleges új 

témák és tartalmak bevezetésére a helyi tantervben. 

Egy-egy téma feldolgozásához minimálisan 2–6 tanóra szükséges. Miközben az éves időkeret a 

korábbi tantervekhez képest nem változott, a minimálisan kötelező témák, fogalmak és egyéb 

lexikai egységek száma a korábbiakhoz képest csökkent. Mindez időt és alkalmat ad a 

tevékenységalapú tanulásra, az ismeretek alkalmazására, a kompetenciák fejlesztésére, a 

kooperatív tanulási technikák alkalmazására, továbbá a helyi tantervben megfogalmazott 

helytörténeti vagy egyéb témák tantervbe való beépítésére. Így marad idő speciális foglalkozások 

(pl. múzeumi, könyvtári órák, közös filmnézés) szervezésére, illetve tantárgyközi projektek 

megvalósítására is. 

Az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően 

elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat soroljuk fel. Az 

egyértelműség kedvéért valamennyi olyan általános iskolában szereplő fogalmi elemet 

feltüntettünk itt is, ami az adott középiskolai témakörhöz kapcsolható, értelmezése tovább 

mélyíthető. Ezeket aláhúzással jelöltük. Az idegen személynevek a tantervben teljes névvel 

szerepelnek, de a diákoktól csak a vezetéknevek ismerete és pontos helyesírása várható el. 

A tanuló a 9-12. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás és bizonyítékok; ok és következmény; 

változás és folyamatosság; történelmi jelentőség, történelmi nézőpont és interpretáció. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

– politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, 

demokrácia, parlamentarizmus, monarchia, önkormányzat, közigazgatás, hatalmi ágak, 

jog, alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet, birodalom; 

– társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, népesedés/demográfia, migráció, 

nemzet, etnikum, identitás, életmód; 

– gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, 

árutermelés;  

– eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, civilizáció, 

eszme/ideológia, világkép. 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK) 

(A TÖRTÉNELMI ISMERETEK AZ EGYES ÉVFOLYAMPÁROKNÁL KERÜLNEK BEMUTATÁSRA.) 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális információforrásokat 

(tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, képzőművészeti alkotások, könyvtár és 

egyéb adatbázisok, filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző 

médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, térképekről 

nyomtatott és digitális felületekről; 

– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és 

szövegösszefüggés alapján; 

– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján 

értékeli egy forrás hitelességét; 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú 

forrásokból; 



– összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más források 

információival és megmagyarázza az eltérések okait; 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény 

alátámasztására vagy cáfolására. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és képes 

azokat időben és térben elhelyezni;  

– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz kapcsolja 

vagy viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség időpontját, 

kronológiát használ és készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, 

időszakok jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz kapcsolódó 

eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a 

kortársakat; 

– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni a 

magyar és európai történelem kölcsönhatásaira; 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással. 

– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes 

alátámasztani; 

– képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér 

változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a 

változások hátterének feltárásával. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és 

értelmező kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni; 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján; 

– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható 

fogalmakat; 

– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;  

– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;  

– képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni; 

– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be; 

– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, történelmi, 

gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni; 

– megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud alkotni, 

amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és átfogalmazás 

segítségével, állításait több szempontból indokolja és következtetéseket von le; 

– társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon alapuló 

érvekkel megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások véleményére, 

árnyalja saját álláspontját. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



– képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és történelmi 

problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;  

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények 

viselkedésének mozgatórugóiról; 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események 

feltételeiről, okairól és következményeiről; 

– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és 

személyekről; 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések 

levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és 

megítélésére;  

– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és bemutatni 

azokat azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően; 

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek, 

események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne résztvevők 

szándékairól; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, 

jelenségeket; 

– képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban 

valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

– összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel és 

személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat; 

– feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az ellenérveket; 

– felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a múltbeli 

események, tényezők következményeiként alakultak ki. 

9–10. évfolyam 

A középiskola első két évfolyamának témakörei az ókortól a 19. század közepéig ölelik fel a 

magyar és egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az ehhez 

kapcsolódó tanulási eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai identitásunk 

alapját képező civilizációkhoz, korszakokhoz, történelmi eseményekhez tartozó témakörök az 

általános iskola után ismét előkerülnek, ám új megközelítéssel és bővülő tartalommal. Míg a 

témák többsége 5–6. évfolyamon a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően többnyire 

életmódtörténeti és portré témakörökbe rendeződtek, a középiskolában előtérbe kerül a politikai, 

társadalmi, gazdasági és kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a korszakok gazdasági 

változásaira, társadalmi szerkezetére, politikai modelljeire és világképére helyeződik. 

Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel 

előbbiek jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A magyar 

történelem eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt háttér előtt, 

nemzetközi összefüggésekbe ágyazva jelennek meg. 

A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási módja is 

változik. A szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre nagyobb szerepet 

kapnak az önállóan végzett információszerző és –feldolgozó tevékenységek, a forrásokkal végzett 

különböző műveletek és a problémaközpontú tárgyalási mód. 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 



A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és a 

római állam működését, hatásukat az európai civilizációra; 

– felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb 

elemeit, és bemutatja terjedésüket; 

– bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, valamint a 

reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel a vallási 

türelem, illetve a vallásszabadság mellett; 

– képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó 

birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat; 

– ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos 

elképzeléseket és tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző 

tudományterületek kutatásainak főbb eredményeivel; 

– értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét; 

– felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb uralkodóink 

tetteit; 

– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, 

hogy a magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török 

megszállás; 

– be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a 

felvilágosodás eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt 

formál a francia forradalom európai hatásáról; 

– összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar történelemre a 

Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és konfrontáció 

megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-szabadságharc 

jelentőségét; 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 

időszakában; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit; 

– fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, 

kulturális és politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam 

jellemzőit és a 19. század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és 

különbséget azok mai formái között. 

A 9–10. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136-170 óra. 

Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 7-10 óra (6-13 helyett) 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör Javasolt óraszám 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 13  

Vallások az ókorban 5  

Hódító birodalmak 6  

A középkori Európa 10  

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 14  

A középkori Magyar Királyság fénykora 13  

A kora újkor 12  

A török hódoltság kora Magyarországon 10  

A felvilágosodás kora 7  

Magyarország a 18. században 10  

Új eszmék és az iparosodás kora 5  



A reformkor 10  

A forradalom és szabadságharc 8  

Évente két mélységelvű téma feldolgozása olyan módon, hogy 
a feladat-típusokon keresztül a tanulók megismerkedjenek a 
történelem érettségin elvárt tantárgyi kompetenciák 
alkalmazásával. 

13-17 

Összes óraszám: 136-170 

Megjegyzések: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. 

 
TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Közel-

Kelet 

civilizációi 

– Az állam 

működése az 

Óbabiloni 

Birodalom 

példáján. 

– Tudomány. 

– A pénz 

megjelenése. 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, 

piramis, hieroglifa, 

ékírás, múmia, 

Akropolisz, filozófia, 

jósda, olümpiai játékok, 

városállam/polisz, 

arisztokrácia, démosz, 

demokrácia, népgyűlés, 

sztratégosz, 

cserépszavazás, 

rabszolga, patrícius, 

plebejus, consul, senatus, 

dictator, néptribunus, 

császár, amfiteátrum, 

gladiátor, provincia, 

légió, limes, polgárjog. 

 

Személyek: Hammurapi, 

Kleiszthenész, Periklész, 

Platón, Arisztotelész, 

Hérodotosz, Nagy 

Sándor, Julius Caesar, 

Augustus. 

 

Kronológia: Kr. e. 3000 

körül – Kr. u. 476 az 

ókor, Kr. e. 776 az első 

feljegyzett olümpiai 

játékok, Kr. e. 753 Róma 

alapítása a hagyomány 

szerint, Kr. e. 510 a 

köztársaság kezdete 

Rómában, Kr. e. 508 

Kleiszthenész reformjai, 

Kr. e. 5. sz. közepe az 

– Az állam 

szerepének 

bemutatása 

Hammurapi 

törvényeinek 

elemzésén keresztül. 

– Az ókori 

civilizációk 

jelentőségének és 

kulturális hatásainak 

felismerése. 

– Az ókori 

civilizációk 

azonosítása 

térképen. 

– Az ókori 

civilizációk 

kulturális és vallási 

jellemzőinek 

bemutatása. 

– A különböző 

civilizációk közötti 

különbségek 

azonosítása. 

– Pannónia 

jelentősebb 

városainak 

azonosítása. 

– A római jog 

alapelveinek 

felidézése és 

azonosítása. 

A görög 

civilizáció 

– A görög anyagi 

kultúra öröksége. 

– A filozófia és a 

történetírás. 

– A görög 

embereszmény. 

– A hellenisztikus 

kultúra elterjedése. 

Az athéni 

demokrácia 

– Arisztokratikus 

köztársaság és 

demokrácia. 

– Kleiszthenész és 

Periklész. 

– Az athéni 

államszervezet és 

működése. 

A római 

civilizáció 

– Római 

városépítészet, 

amfiteátrumok, 

fürdők, 

vízvezetékek és 

utak. 

– A római jog 

néhány máig élő 



alapelve. 

– A birodalom 

kiterjedése és a 

provinciák 

(Pannónia). 

– A latin nyelv és 

írás elterjedése. 

athéni demokrácia 

fénykora, Kr. e. 44. 

Caesar halála, az ókori 

Izrael – Kr. u. 70 

Jeruzsálem lerombolása, 

Kr. u. 395 a Római 

Birodalom kettéosztása. 

 

Topográfia: 

Mezopotámia, Babilon, 

Egyiptom, Nílus, 

Olümpia, Athén, 

Alexandria, Itália, Róma, 

Római Birodalom, 

Pannónia, Aquincum, 

Savaria, Jeruzsálem. 

– Az athéni 

demokrácia és a 

római köztársaság 

működésének 

bemutatása. 

– A Periklész-kori 

athéni demokrácia 

ellentmondásainak 

feltárása. 

– A demokrácia és a 

diktatúra 

összehasonlítása. 

– A demokrácia 

melletti érvek 

megfogalmazása. 

– Az athéni 

demokrácia 

összehasonlítása a 

modern 

demokráciával. 

– Caesar diktatúrája 

előzményeinek, 

okainak feltárása. 

A római 

köztársaság 

– A vérségi, a 

vagyoni és a 

területi elv. 

– A római 

köztársaság 

államszervezete és 

működése. 

– Köztársaságból 

egyeduralom: 

Caesar és 

Augustus. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához. 

– Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése. 

– Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről 

vagy építményről. 

– Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről. 

– Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése. 

– Római kori emlékek felkeresése. 

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Politeizmus 

és 

monoteizmus 

– A politeizmus 

az ókori 

Keleten. 

– Görög és 

római istenek. 

– A zsidó 

monoteizmus. 

Fogalmak: politeizmus, 

monoteizmus, zsidó 

vallás, 

Ószövetség/Héber 

Biblia, Tízparancsolat 

próféta, jeruzsálemi 

templom, diaszpóra,, 

Messiás, keresztény 

– A zsidó és a keresztény 

vallások jellemzőinek 

összehasonlítása. 

– A vallások a mindennapi 

életre gyakorolt hatásainak 

megállapítása. 

– A zsidó-keresztény 

hagyományok európai A – Jézus tanításai. 



kereszténysé

g kezdete 

– A páli 

fordulat. 

– Keresztény-

üldözések, a 

kereszténység 

elterjedése a 

Római 

Birodalomban. 

– A 

Szentháromsá

g-tan. 

vallás, keresztség és 

úrvacsora, apostol, 

misszió, Biblia, 

Újszövetség, 

evangélium, püspök, 

zsinat. 

 

Személyek: Kheopsz, 

Zeusz, Pallasz Athéné, 

Ábrahám, Mózes, 

Jézus, Szent Péter és 

Szent Pál apostolok, 

Constantinus  

 

Kronológia: a 

keresztény időszámítás 

kezdete (Kr. e. és Kr. 

u.), 313 a milánói 

rendelet, 325 a niceai 

zsinat. 

 

Topográfia: 

Jeruzsálem, Kánaán, 

Júdea, Izrael, 

Palesztina, Betlehem. 

kultúrára gyakorolt 

hatásának bemutatása. 

– Bibliai történetek, 

személyek felidézése. 

– A kereszténység 

terjedésének 

végigkövetése térképen. 

– Az Ószövetség történelmi 

szereplőinek, 

helyszíneinek azonosítása 

bibliai idézetek alapján. 

– Jézus életével és a 

kereszténység terjedésével 

kapcsolatos filmek/ 

filmrészletek, regények 

elemzése, értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi 

és zenei alkotások 

gyűjtése és elemzése 

bibliai témákról. 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai 

témákról. 

– Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról. 

– Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek alapján. 

– Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, regények 

elemzése, értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról. 

– Az UNESCO Világörökségéhez tartozó pécsi emlékekről kiselőadás készítése és a konkrét 

régészeti emlékek felkeresése. 

– Pécs monoteista vallási helyeinek megtekintése és a jellegzetességek összevetése 

(ókeresztény kápolnák, zsinagóga, és a dzsámik). 

TÉMAKÖR: Hódító birodalmak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Egy – A nomád életmód, Fogalmak: – A népvándorlás 



eurázsiai 

birodalom: a 

hunok 

harcmodor és 

államszervezés. 

– A népvándorlás. 

– A Hun Birodalom. 

– Az ókor vége 

Nyugaton: a Római 

Birodalom 

összeomlása. 

– Róma örökösei 

Európa térképén. 

népvándorlás, hunok, 

ortodox, iszlám, 

Korán, kalifa.  

Személyek: Attila, 

Justinianus, 

Mohamed, Nagy 

Károly, I. Ottó.  

 

Kronológia: 476 a 

Nyugatrómai 

Birodalom bukása, 

622 Mohamed 

Medinába költözése, 

732 a poitiers-i csata. 

 

Topográfia: Hun 

Birodalom, 

Konstantinápoly, 

Bizánci Birodalom, 

Mekka, Poitiers, 

Frank Birodalom, 

Német-római 

Császárság. 

irányainak és 

résztvevőinek 

nyomon követése 

térkép segítségével a 

Kr. u. 4–8. sz. 

időszakában. 

– A sztyeppei állam 

működésének, 

sajátosságainak 

bemutatása. 

– A kora középkori 

Európa 

államalakulatainak 

azonosítása 

térképen. 

– Az iszlám vallás és 

az arab terjeszkedés 

közötti 

összefüggések 

feltárása. 

Az Arab 

Birodalom és 

az iszlám 

– Mohamed tanításai és 

a Korán. 

– Az iszlám kultúra 

jellegzetességei. 

– Az Arab Birodalom 

és az arab hódítás. 

– Az arab hódítás 

feltartóztatása 

Európában: Poitiers, 

Bizánc. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése. 

– A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző szempontok 

alapján. 

– Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról. 

 

TÉMAKÖR: A középkori Európa  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A parasztság 

világa 

– A hierarchikus 

világkép. 

– Az uradalom. 

– A jobbágyok 

kötelességei és 

jogai. 

– Az önellátástól az 

árutermelésig. 

– Éhínségek, 

járványok, 

felkelések. 

Fogalmak: uradalom, 

földesúr, majorság, 

jobbágy, robot, 

kiváltság, rend, pápa, 

érsek, cölibátus, 

szerzetes, bencés rend, 

ferences rend, eretnek, 

inkvizíció, kolostor, 

katolikus, szent, 

kódex, román stílus, 

gótikus stílus, 

reneszánsz, lovag, 

nemes, feudalizmus, 

hűbériség, király, 

– A középkor 

társadalmi, gazdasági, 

vallási és kulturális 

jellemzőinek 

bemutatása. 

– A társadalmi 

csoportok közötti jogi 

különbségek 

azonosítása. 

– Érvekkel 

alátámasztott 

vélemény 

megfogalmazása a 

középkor világáról. 

Az egyházi 

rend 

– Az egyházi 

hierarchia, az 

egyházi 



intézményrendszer

. 

– Az 

egyházszakadás és 

a 11. századi 

reform. 

– A szerzetesség. 

– Az eretnekség. 

– Kultúra és oktatás, 

a középkori 

egyetemek. 

– Román és gótikus 

építészet – európai 

és magyar példák. 

rendi monarchia, 

keresztes hadjáratok, 

polgár, céh. 

 

Személyek: Szent 

Benedek, VII. 

Gergely, Assisi Szent 

Ferenc, Aquinói Szent 

Tamás, Leonardo da 

Vinci, Gutenberg, 

Dózsa György. 

 

Kronológia: 476–

1492 a középkor, 

1054 az 

egyházszakadás, 1347 

a nagy pestisjárvány. 

 

Topográfia: Egyházi 

Állam, Anglia, 

Franciaország, 

levantei kereskedelmi 

hálózat, Velence, 

Firenze, Hanza 

kereskedelmi hálózat, 

Szentföld. 

– A középkor társadalmi 

berendezkedése és a 

rendi szemlélet 

értelmezése. 

– A jobbágyság 

jogainak és 

kötelességeinek 

rendszerezése. 

– Az egyház szerepének 

áttekintése a 

középkori Európában. 

– A középkori kolostori 

élet bemutatása képi 

vagy szöveges 

források segítségével. 

– A nyugati és keleti 

kereszténység 

összehasonlítása. 

– A lovagi életmód 

jellemzőinek 

azonosítása. 

– A városok életének 

bemutatása képek, 

ábrák és szöveges 

források alapján, 

kitérve a zsidóság 

városiasodásban 

játszott szerepére, 

valamint az 

antijudaista 

törekvésekre. 

– A céhek 

működésének 

jellemzése források 

alapján. 

A nemesi rend – Az uralkodói 

hatalom és korlátai 

(hűbériség, 

rendiség). 

– Lovagi eszmény 

és lovagi kultúra. 

– A keresztes 

hadjáratok 

eszméje. 

A polgárok 

világa 

– A középkori város 

és lakói. 

– A város 

kiváltságai 

(magyar példák 

alapján). 

– A céhek. 

– A helyi és 

távolsági 

kereskedelem. 

– A reneszánsz 

építészet (európai 

és magyar példák). 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről. 

– Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól. 

– Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról. 

– Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről. 

– A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori várost 

bemutató ábrán. 

– Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való 

részvétel hirdetése). 

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 



Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyar 

őstörténet és 

honfoglalás 

– Az eredet 

kérdései, a 

nyelvészet, a 

régészet, a néprajz 

és a genetika 

eredményei. 

– A magyar 

törzsszövetség az 

Etelközben. 

– A honfoglalás okai 

és menete. 

– A kalandozások – 

a lovas-íjász 

harcmodor. 

Fogalmak: finnugor, 

törzs, fejedelem, 

kabarok, vérszerződés, 

honfoglalás, kettős 

honfoglalás elmélete, 

avarok, rovásírás, 

kalandozások, 

székelyek, vármegye, 

egyházmegye, 

érsekség, tized, nádor, 

ispán, kancellária, 

kettős kereszt, 

szászok, kunok, 

tatárok/mongolok 

 

Személyek: Álmos, 

Árpád, az Árpád-ház, 

Géza, I. (Szent) 

István, Koppány, 

Szent Gellért, Szent 

Imre, I. (Szent) 

László, Könyves 

Kálmán, III. Béla, II. 

András, IV. Béla, 

Szent Margit. 

 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a 

pozsonyi csata, 

997/1000–1038 I. 

(Szent) István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla, 1241–

1242 a tatárjárás. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, 

Kárpát-medence, 

Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, 

Muhi, Erdély, 

Horvátország. 

– A magyarság 

eredetére vonatkozó 

elméletek közötti 

különbségek 

megállapítása. 

– A mondák, a 

történeti hagyomány 

és a 

történettudomány 

eredményeinek 

megkülönböztetése. 

– A kalandozó 

hadjáratok céljainak 

azonosítása.  

– Géza fejedelem, I. 

(Szent) István és IV. 

Béla uralkodásának 

jellemzése és 

értékelése. 

– A kereszténység 

felvétele és az 

államalapítás 

jelentőségének a 

felismerése. 

– A korai magyar 

történelmet és az 

Árpád-kort 

megjelenítő 

legfontosabb 

kulturális alkotások 

azonosítása. 

Az 

államalapítás 

– Géza és I. (Szent) 

István 

államszervező 

tevékenysége. 

– A 

földbirtokrendszer 

és a 

vármegyeszerveze

t. 

– Az 

egyházszervezés. 

A magyar állam 

megszilárdulása 

az Árpád-

korban 

– Szent László, az 

országépítő. 

– Könyves Kálmán 

törvénykezési 

reformjai. 

– A kül- és 

belpolitika új 

irányai: III. Béla 

uralkodása. 

– II. András kora: az 

átalakuló 

társadalom. 

– Újjáépítés a 

tatárjárás után: IV. 

Béla. 

– Az Árpádok 

európai 

kapcsolatai. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és kudarcairól, 

valamint a magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével. 

– A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása. 

– Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről. 

– Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.  

– Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből. 



– Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről. 

– A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében. 

– Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen. 

– A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves Kálmán 

törvényeinek elemzésével. 

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Az Anjouk – A királyi 

hatalom újbóli 

megszilárdítása 

I. Károly 

idején. 

– A visegrádi 

királytalálkozó. 

– Az 1351-es 

törvények. 

– Nagy Lajos 

hadjáratai. 

Fogalmak: aranyforint, 

regálé, kapuadó, 

kilenced, bandérium, 

perszonálunió, sarkalatos 

nemesi jogok, fő- és 

köznemes, szabad királyi 

város, bányaváros, 

mezőváros, kormányzó, 

szekérvár, végvár, 

szultán, szpáhi, janicsár, 

rendkívüli hadiadó, 

füstpénz, fekete sereg, 

zsoldos, Corvina, Szent 

Korona, Szent Korona-

tan, Képes krónika. 

 

Személyek: I. (Anjou) 

Károly, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, I. 

(Hunyadi) Mátyás. 

 

Kronológia: 1301 az 

Árpád-ház kihalása,1308. 

I. Károly uralkodásának 

kezdete, 1335 a visegrádi 

királytalálkozó, 1351 

I.(Nagy) Lajos törvényei, 

1396 a nikápolyi csata, 

1443–1444-es hosszú 

hadjárat, 1444 a várnai 

csata, 1453 

Konstantinápoly eleste, 

1456 a nándorfehérvári 

diadal, 1458–90 Mátyás 

uralkodása. 

 

Topográfia: Visegrád, 

Lengyelország, 

– A 14–15. századi 

magyar 

uralkodók 

politikai 

pályájának 

felidézése. 

– Érvekkel 

alátámasztott 

vélemény 

megfogalmazása 

az egyes 

személyek 

cselekedeteiről, 

döntéseiről. 

– A késő 

középkori 

magyar állam és 

az Oszmán 

Birodalom főbb 

összecsapásainak 

felidézése. 

– Annak 

értékelése, hogy 

az Oszmán 

Birodalom 

terjeszkedő 

politikája milyen 

hatást gyakorolt 

a magyar 

történelemre. 

– Mátyás hatalom-

gyakorlásának 

jellemzése. 

– A reneszánsz 

kultúra 

bemutatása 

Mátyás 

udvarában. 

– A 14–15. századi 

A török fenyegetés 

árnyékában 

– Az Oszmán 

Birodalom. 

– Török hódítás a 

Balkánon. 

– Luxemburgi 

Zsigmond, a 

közép-európai 

uralkodó és a 

török veszély.  

– Hunyadi János, 

a politikus és 

hadvezér.   

– Hunyadi János 

törökellenes 

harcai. 

Hunyadi Mátyás – Mátyás útja a 

trónig. 

– A 

központosított 

királyi hatalom. 

– Jövedelmek és 

kiadások. 

– Birodalomépítő 

tervek. 

– Aktív védelem 

a török ellen. 

A magyar középkor 

kulturális 

– Honfoglalás 

kori leletek. 



hagyatéka – A Szent 

Korona. 

– Várak, királyi 

udvar, 

kolostorok, 

templomok. 

– Magyar 

geszták, 

krónikák és 

szentek 

legendái. 

Csehország, osztrák 

tartományok, Nikápoly, 

Várna, Nándorfehérvár, 

Kolozsvár, Kenyérmező, 

Oszmán Birodalom. 

magyar 

történelmet 

megjelenítő 

fontos kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források alapján. 

– A korszak kiemelkedő személyiségeinek - helyi vonatkozásai miatt Janus Pannoniusnak -  

jellemzése, feltevések megfogalmazása a cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi 

Mátyás külpolitikája.) 

– Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és írott 

források segítségével. 

– A humanizmushoz kötődő helyi régészeti emlékekről (püspökség, középkori egyetem) 

kiselőadások készítése és a helyek felkeresése. 

– Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának 

kiemelkedő emlékeiről. 

– A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, 

Székesfehérvár, Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása. 

– Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról. 

TÉMAKÖR: A kora újkor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 

felfedezések 

− A portugál és 

spanyol 

felfedezések. 

− A korai 

gyarmatosítás és 

következményei. 

− A 

világkereskedele

m kialakulása. 

− Az 

abszolutizmus. 

Fogalmak: gyarmat, 

világkereskedelem, 

abszolutizmus, infláció, 

manufaktúra, tőke, 

tőkés, bérmunkás, 

kapitalizmus, bank, 

tőzsde, részvény, 

örökös jobbágyság, 

reformáció, protestáns, 

evangélikus, 

református, anglikán, 

unitárius, vallási 

türelem, 

ellenreformáció, 

katolikus megújulás, 

jezsuiták, barokk. 

 

− A felfedezők 

céljainak és útjainak 

bemutatása 

tematikus 

térképeken. 

− Információk 

gyűjtése a kialakuló 

világkereskedelem 

új útvonalairól, 

fontosabb 

termékeiről és 

szereplőiről. 

− Az új 

munkaszervezési 

formák bemutatása 

és összehasonlítása a 

céhes iparral. 

A korai 

kapitalizmus 

− Az árforradalom. 

− A manufaktúrák. 

− Bankok és 

tőzsdék. 

− Az európai 

munkamegosztás 



és 

következményei 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Vasco da 

Gama, Ferdinánd 

Magellán, Luther 

Márton, Kálvin János, 

Károli Gáspár, 

Pázmány Péter, 

Apáczai Csere János, 

Habsburg-dinasztia, V. 

Károly, Loyolai (Szent) 

Ignác, XIV. Lajos. 

 

Kronológia: 1492-től az 

újkor, 1492 Amerika 

felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete, 

1545 a tridenti zsinat 

megnyitása, 1568 a 

tordai határozat, 

1648 a vesztfáliai 

békék.  

 

Topográfia: 

Spanyolország, India, 

London, 

Párizs/Versailles, 

Sárospatak. 

− Az európai régiók 

közötti gazdasági és 

társadalmi 

különbségek 

felismerése. 

− A reformáció 

okainak és 

következményeinek 

bemutatása. 

− A katolikus és a 

protestáns tanítások 

és egyházszervezet 

összehasonlítása. 

− A reformáció egyes 

irányzatai 

terjedésének 

nyomon követése 

térképen. 

− Vallás és politika 

összefonódásának 

felismerése.  

− Az erdélyi vallási 

türelem szerepének 

és jelentőségének 

felismerése. 

− A katolikus egyház 

megújulási 

törekvései és a 

barokk művészet 

jellemzői közötti 

párhuzam 

felismerése. 

Reformáció 

Európában és 

Magyarország

on  

− A reformáció 

előzményei 

(humanizmus és 

az egyházi reform 

igénye). 

− Luther és Kálvin 

fellépése. 

− A protestáns 

egyházak 

megszerveződése 

és a 

protestantizmus 

elterjedése. 

− A reformáció 

eredményei 

Magyarországon 

„Hitviták 

tüzében” 

− Vallási 

konfliktusok 

Európában. 

− Etnikai 

sokszínűség és 

vallásbéke 

Erdélyben. 

− A magyar 

protestáns és 

katolikus iskolák. 

− A katolikus 

megújulás és a 

barokk 

Európában és 

Magyarországon. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen. 

− Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről. 

− Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció, 

kulturális hatások, irányzatok).  

− Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak 

szerepvállalásáról és hivatásukról. 

− Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. Szenci- 

Molnár Albert, Pázmány Péter). 

TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Az ország három − A mohácsi csata és Fogalmak: rendi − A török 



részre szakadása közvetlen 

előzményei, a 

kettős 

királyválasztás. 

− Az ország három 

részre szakadása. 

− A várháborúk és 

az új 

végvárrendszer. 

országgyűlés, 

hajdúszabadság. 

 

Személyek: I. 

Szulejmán, II. Lajos, 

(Szapolyai) János, I. 

Ferdinánd, Dobó István, 

Zrínyi Miklós (a 

szigetvári hős), Báthory 

István, Bocskai István, 

Bethlen Gábor, Zrínyi 

Miklós (a költő és 

hadvezér), I. Lipót, 

Savoyai Jenő. 

 

Kronológia: 1526 a 

mohácsi csata, 1541 

Buda eleste, 1552 Eger 

védelme, 1566 

Szigetvár eleste, 1664 a 

vasvári béke, 1686 

Buda visszafoglalása, 

1699 karlócai béke.  

 

Topográfia: Mohács, 

Kőszeg, Eger, 

Szigetvár, Habsburg 

Birodalom, Erdélyi 

Fejedelemség, 

Hódoltság, Magyar 

Királyság (királyi 

Magyarország), 

Pozsony, 

Gyulafehérvár, Bécs. 

hadjáratoknak és 

az ország három 

részre 

szakadásának 

bemutatása 

térképeken. 

− A végvári élet 

felidézése 

különböző 

források (képek, 

irodalmi 

alkotások és 

filmek) alapján. 

− A három részre 

szakadt ország 

gazdasági 

lehetőségeinek és 

szerepének 

értelmezése 

adatok, 

grafikonok, 

diagramok 

alapján. 

− A török hódoltság 

hosszú távú 

hatásainak 

azonosítása. 

− A 16-17. századi 

magyar 

történelmet 

megjelenítő 

fontos kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

A két magyar 

állam 

− A Magyar 

Királyság a 

Habsburg 

Birodalomban: 

rendi és 

abszolutista 

törekvések, 

konfliktusok. 

− Az Erdélyi 

Fejedelemség 

viszonylagos 

önállósága és 

aranykora. 

A török kiűzése és 

a török kor 

mérlege 

− Magyarország az 

európai 

munkamegosztásba

n. 

− Háborús békeévek: 

másfél évszázad 

hódoltság és az 

ország pusztulása. 

− A török kiűzése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján. Az 

emlékhely felkeresése. 

− Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen Gábor, 

Zrínyi Miklós). A Zrínyi Miklóshoz kötődő kulturális események nyomon követése és 

lehetőség szerint az azokban való részvétel Szigetváron. 

− Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről. 

− Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen. 

− A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen. 

− A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése. 

− Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák). 

TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 



Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

A 

felvilágosodás 

− Tapasztalat és 

értelem − a 

felvilágosodás 

új világképe. 

− A 

felvilágosodás 

államelméletei. 

− A szabad 

verseny 

elmélete. 

Fogalmak: felvilágosodás, 

jogegyenlőség, hatalmi ágak 

megosztása, népfelség, 

társadalmi szerződés, szabad 

verseny, alkotmány, 

alkotmányos monarchia, 

elnök, miniszterelnök, felelős 

kormány, cenzus, általános 

választójog, forradalom, 

diktatúra, jakobinus, Szent 

Szövetség. 

 

Személyek: Nikolausz 

Kopernikusz, Isaac Newton, 

Charles Louis Montesquieu, 

Jean-Jacques Rousseau, 

Adam Smith, George 

Washington, Maximilien 

Robespierre, Bonaparte 

Napóleon. 

 

Kronológia: 1689 a 

Jognyilatkozat, 1776 a 

Függetlenségi nyilatkozat, 

1789 a francia forradalom, 

1804–1814/1815 Napóleon 

császársága, 1815 a waterlooi 

csata.  

 

Topográfia: Nagy-Britannia, 

Amerikai Egyesült Államok, 

Párizs, Oroszország, 

Waterloo. 

− A középkor és a 

felvilágosodás 

világképének 

összehasonlítása. 

− A felvilágosodás 

államelméleteine

k 

összehasonlítása 

különböző 

szempontok 

alapján. 

− A brit és az 

amerikai 

államszervezetet 

bemutató ábrák 

értelmezése. 

− Az Emberi és 

polgári jogok 

nyilatkozatában 

megjelenő 

felvilágosult 

elvek 

azonosítása. 

− A forradalmi 

gondolat és a 

legitimitás 

eszméjének 

értelmezése, 

azonosítása. 

A brit 

alkotmányos 

monarchia és 

az amerikai 

köztársaság 

működése 

− A parlamentáris 

rendszer: 

parlament és 

kormány. 

− Az elnöki 

rendszer: 

kongresszus és 

elnök. 

A francia 

forradalom és 

hatása 

− A forradalom 

kitörése és az 

Emberi és 

polgári jogok 

nyilatkozata. 

− A jakobinus 

diktatúra. 

− Napóleon 

birodalma: a 

polgári 

berendezkedés 

exportja. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához. 

− Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól. 

− Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól. 

− Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A Rákóczi-

szabadságharc 

− Magyarország a 

Habsburg 

Birodalomban. 

Fogalmak: kuruc, 

labanc, 

szabadságharc, 

− A Rákóczi-

szabadságharc céljainak 

és eredményeinek 



− A szabadságharc 

okai és céljai. 

− A szabadságharc 

politikai és katonai 

fordulópontjai. 

− A szatmári béke 

kompromisszuma. 

trónfosztás, 

amnesztia, 

felvilágosult 

abszolutizmus, 

kettős vámhatár, 

úrbéri rendelet, 

Ratio Educationis, 

türelmi rendelet, 

nyelvrendelet. 

 

Személyek: II. 

Rákóczi Ferenc, 

Mária Terézia, 

 II. József. 

 

Kronológia: 1703–

1711 a Rákóczi-

szabadságharc, 

1711 a szatmári 

béke, 1740–1780 

Mária Terézia 

uralkodása, 1780–

1790 II. József 

uralkodása.  

 

Topográfia: 

Temesvár, 

Határőrvidék, 

Poroszország. 

összevetése. 

− A szabadságharc katonai 

történetének felidézése 

térképek, képek és 

szöveges források 

segítségével. 

− Magyarország 

újranépesülésének és a 

folyamat eredményének 

értelmezése tematikus 

térképek segítségével. 

− A felvilágosult 

abszolutizmus eszmei és 

politikai hátterének, 

valamint eredményeinek 

azonosítása. 

− Mária Terézia és II. 

József politikájának 

összehasonlítása. 

− II. József 

személyiségének 

bemutatása, 

uralkodásának mérlege, 

értékelése. 

− A 18. századi 

Magyarország legfőbb 

kulturális 

eredményeinek 

azonosítása. 

Magyarország 

újranépesülése 

és 

újranépesítése 

− A belső vándorlás, 

a szervezett 

betelepítés és az 

öntevékeny 

betelepülés. 

− A többnyelvű és 

többvallású ország. 

− Gazdaság és 

életmód. 

A felvilágosult 

abszolutizmus 

reformjai 

− A Pragmatica 

Sanctio. 

− A felvilágosult 

abszolutizmus 

céljai. 

− Mária Terézia: 

együttműködés és 

reform. 

− II. József 

reformpolitikája és 

kudarca. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek összehasonlítására. 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról. 

− Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-szabadságharccal 

kapcsolatban. 

− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen. 

− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen. 

− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről. 

− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis 

részlete alapján. 

− A baranyai németség betelepülésével, helytörténetével való részletesebb megismerkedés 

komplex feladat-megoldásokon keresztül. 

− Pécs szabad királyi várossá válásának feldolgozása forrás-elemzéssel, a helytörténeti 

múzeum meglátogatása. 

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 



Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

Liberalizmus, 

nacionalizmus 

és 

konzervativizmu

s 

− Liberalizmus: 

jogegyenlőség és 

alkotmányosság. 

− Nacionalizmus: 

nemzetépítés és 

nemzetállam. 

− Konzervativizmus: szerves 

reform és a forradalom 

elutasítása. 

Fogalmak: 

liberalizmus, 

nacionalizmus, 

nemzetállam, 

konzervativizmus, 

reform, ipari 

forradalom, 

munkanélküliség, 

tömegtermelés, 

szegregáció. 

 

Személyek: James 

Watt, Thomas Edison, 

Henry Ford.  

 

Topográfia: 

Manchester, New 

York. 

− A 19. század 

politikai 

eszméinek 

azonosítása 

szöveges 

források 

alapján. 

− Az iparosodás 

hullámainak 

azonosítása és 

összevetése. 

− Egy ipari 

nagyváros 

életkörülmé- 

nyeinek 

jellemzése. 

− Az ipari 

forradalmak 

ökológiai 

következmé-

nyeinek 

azonosítása. 

− A 19. századi 

demográfiai 

változások 

okainak 

feltárása. 

Az ipari 

forradalom 

hullámai 

− Az első hullám: textilipar, 

bányászat, kohászat. 

− A közlekedés forradalma. 

− A második hullám: 

elektronika és vegyipar. 

− A gyár és a futószalag. 

− Az ipari forradalmak 

társadalmi és környezeti 

hatásai. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése. 

− Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai hatásairól. 

− Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról. 

− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása. 

TÉMAKÖR: A reformkor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A politikai élet 

színterei 

− A Habsburg 

Birodalom és 

Magyarország. 

− A rendi 

országgyűlés és 

a 

megyerendszer. 

− A reformkori 

Fogalmak: alsó- és 

felsőtábla, 

érdekegyesítés, 

közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítás

, örökváltság. 

 

Személyek: József 

nádor, Klemens 

− A jobbágykérdés és 

megoldási javaslatainak 

értelmezése szövegek és 

adatok alapján. 

− A nyelvkérdés és a 

nemzetté válás bemutatása 

különböző források 

segítségével. (Pl. magyar 



Pest-Buda. 

− A nyilvánosság 

megteremtése, 

politika és 

kultúra. 

Metternich, 

Wesselényi Miklós, 

Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, 

Deák Ferenc, 

Kossuth Lajos, 

Ganz Ábrahám. 

 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1830 a Hitel 

megjelenése, 1844 

törvény a magyar 

államnyelvről. 

 

Topográfia: Pest-

Buda. 

államnyelv, a zsidóság 

nyelvváltása, Lőv Lipót) 

− A polgári alkotmányosság 

programjának bemutatása 

politikai írások, 

országgyűlési 

felszólalások és ábrák 

alapján. 

− Széchenyi és Kossuth 

társadalmi hátterének, 

egyéniségének, 

álláspontjának és 

eredményeinek 

összevetése. 

− A nemzeti kultúra és a kor 

politikai törekvései közötti 

kapcsolatok azonosítása 

példák alapján. 

− A reformkor legfőbb 

kulturális eredményeinek, 

alkotásainak azonosítása 

különböző típusú források 

alapján. 

A reformkor fő 

kérdései 

− A magyar nyelv 

ügye és a 

nemzetté válás. 

− A 

jobbágykérdés: 

örökváltság, 

kárpótlás. 

− A polgári 

alkotmányosság 

kérdése. 

− Széchenyi és 

Kossuth 

programja és 

vitája. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről. 

− Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól. 

− Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar 

álláspontjáról a főbb vitakérdésekben. 

− A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi művekben 

és más szöveges forrásokban. 

TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A forradalom 

céljai és 

eredményei 

− Az európai 

forradalmi 

hullám és 

március 15. 

− Az első 

magyar polgári 

alkotmány: az 

áprilisi 

törvények. 

Fogalmak: márciusi ifjak, 

sajtószabadság, cenzúra, 

áprilisi törvények, 

népképviseleti országgyűlés, 

politikai nemzet, 

nemzetiség, honvédség, 

Függetlenségi nyilatkozat. 

 

Személyek: Petőfi Sándor, 

− A reformkori 

elképzeléseknek, a 

forradalom 

követeléseinek és az 

áprilisi 

törvényeknek az 

összehasonlítása. 

− A forradalom 

eseményeinek 



− A Batthyány-

kormány 

tevékenysége. 

Leőwey Klára, Batthyány 

Lajos, Görgei Artúr, Bem 

József, Klapka György, 

Ferenc József, Julius 

Haynau.  

 

Kronológia: 1848. március 

15. a pesti forradalom, 

1848. április 11. az áprilisi 

törvények, 1848. 

szeptember 29. a pákozdi 

csata, 1849. április–május a 

tavaszi hadjárat, 1849. 

április 14. a Függetlenségi 

nyilatkozat, 1849. május 21. 

Buda visszavétele, 1849. 

augusztus 13. a világosi 

fegyverletétel, 1849. 

október 6. az aradi vértanúk 

és Batthyány kivégzése.  

 

Topográfia: Pákozd, 

Debrecen, Isaszeg, Világos, 

Komárom, Arad. 

felidézése források 

segítségével. 

− A szabadságharc 

néhány döntő 

csatájának 

bemutatása 

térképek, 

beszámolók alapján. 

− A szabadságharc 

néhány kiemelkedő 

szereplőjének, 

illetve vértanújának 

bemutatása.  

− A nemzetiségek és a 

kisebbségek 

részvételének (pl. 

németek, szlávok, és 

zsidók) bemutatása a 

szabadságharcban és 

az azt követő 

megtorlás során. 

− A forradalom és a 

szabadságharc 

eredményeinek 

értékelése. 

− A magyar 

forradalom és 

szabadságharc 

elhelyezése az 

európai 

környezetben. 

A 

szabadságha

rc főbb 

eseményei és 

kiemelkedő 

szereplői 

− Harc a 

dinasztiával és a 

vele szövetkező 

nemzetiségekkel

. 

− A tavaszi 

hadjárat. 

− A Függetlenségi 

nyilatkozat, 

kísérlet az 

önálló állam 

megteremtésére. 

− A 

szabadságharc 

leverése és a 

megtorlás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen. 

− Vita a szabadságharc vereségének okairól. 

− Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről. 

− A forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, 

irodalmi szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése. 

− Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a szabadságharc 

nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből. 

− A korszak nagy nemzeti nőalakjainak életpályájának egyéni- vagy csoport-projektek 

formájában való feldolgozása. Leőwey Klára életpályája intézményünk saját hagyományai 

miatt kiemelt fontosságot élvezzen. 

11–12. évfolyam 

A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási 

kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, hogy a 

középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános kompetenciáknak, 

amelyek hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony tájékozódásához és részvételéhez. 



Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, összefüggések, 

jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a kerettanterv ajánlása szerint 22 

óra –, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények figyelembevételével szabályozhatnak.  

Az utolsó két év témakörei a 19. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik fel. 

Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol a jelen 

társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a problémaközpontú 

megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb feldolgozásra, 

komplexebb fejlesztésre adnak lehetőséget. 

A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a középiskola 

befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, valamint hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus gondolkodású, kisebb-

nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és autonóm tagjává 

váljék. A helytörténet mélyebb feldolgozásán keresztül lehetőség van arra, hogy a tanulók 

szorosabb kötődést alakítsanak ki közvetlen környezetükhöz, lakóhelyükhöz. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő 

időszakban; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud 

formálni a kiegyezésről; 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 20. 

század egészére gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség következményeit; 

példákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország 

felbomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja mutatni 

az ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális 

viszonyait, felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, 

példák segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni ellenállás 

formáit; 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német 

megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság 

szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát; 

– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk 

politikai és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, 

bemutatni a gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek 

összeomlását; 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, az 

1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben 

szemléli a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét; 



– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-

keleti régió helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi 

Magyarországot a globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét Trianontól 

napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét; 

– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat 

hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös tekintettel a 

visegrádi együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 

A 11–12. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 186-248 óra. 
Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 12-16 óra+8 
A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör Javasolt óraszám 

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 6   

A dualizmus kori Magyarország 15  

A nagy háború 14  

Az átalakulás évei 13  

A két világháború között 8  

A Horthy-korszak 12  

A második világháború 18  

A két világrendszer szembenállása 6   

Háborútól forradalomig 10  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 7  

A kádári diktatúra 7  

A kétpólusú világ és felbomlása 8  

A rendszerváltoztatás folyamata 8  

A világ a 21. században 6  

Magyarország a 21. században 10   

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. 

században 

6  

Ismétlés, felkészülés az érettségire 22 

Évente két mélységelvű téma elemzése a következő felosztásban: 

11.évfolyam: a témára vonatkozó olyan feladatok (lehetőleg 

érettségi feladat-bankból) megoldásán keresztül, amelyekkel a 

tanulók kritikai központú, összehasonlító gondolkodása fejlődik. 

12.évfolyam: a téma megismerése után a hozzá kötődő érettségi 

esszé feladatok (érettségi feladat-bankból) megírása és közös, 

részletekbe menő kiértékelése, melyen keresztül tudatosabbá 

tehető a vizsgára való felkészülés. 

16-24 

Összes óraszám: 186-248 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és Fejlesztési 



adatok/Lexikák feladatok 
A szocializmus és 

a 

munkásmozgalo

m 

− Szocializmus: 

társadalmi 

egyenlőség és 

tulajdonviszonyok. 

− A Kommunista 

kiáltvány. 

− Szakszervezetek és 

munkáspártok. 

− Szociáldemokrácia és 

kommunizmus. 

− Keresztényszocializmu

s. 

Fogalmak: 

polgárháború, polgári 

állam, szakszervezet, 

társadalombiztosítás, 

monopólium, 

szocializmus, 

szociáldemokrácia, 

kommunizmus, 

keresztényszocializmu

s, 

proletárdiktatúra, 

osztályharc, 

cionizmus, 

emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von 

Bismarck, Karl Marx. 

 

Kronológia: 1861–

1865 az amerikai 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: 

Németország, Japán. 

− A nemzetállam 

fogalmának 

értelmezése 

politikai, 

gazdasági és 

kulturális 

szempontokból.  

− A polgári állam 

feladatköreinek 

és eredményeinek 

azonosítása. 

− A kommunista, a 

szociáldemokrata 

és a 

keresztényszociál

is eszmék 

azonosítása és 

összehasonlítása. 

A polgári 

nemzetállam 

megteremtése 

(Németország, 

Amerikai 

Egyesült 

Államok, Japán) 

− A nemzeti egység 

megteremtése 

(politika, gazdaság, 

kultúra). 

− Alkotmányosság és 

választójog. 

− Jogegyenlőség és 

emancipációs 

törekvések. 

− A polgári állam 

kiépítése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és 

társadalmi hatásairól.  

− Táblázat  készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek, 

lehetőségeinek összevetéséről. 

− Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre. 

− Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült 

Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen. 

TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kiegyezés és 

a dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 

− A pártrendszer, a 

Fogalmak: emigráció, 

passzív ellenállás, 

kiegyezés, közös 

ügyek, közjogi kérdés, 

húsvéti cikk, 

dualizmus, nyílt és 

− A kiegyezés 

értékelése egykorú 

szempontok 

szerint, illetve 

másfél évszázados 

történelmi távlat 



választójog és a 

véderőviták. 

titkos szavazás, 

Szabadelvű Párt, 

Függetlenségi Párt, 

Magyarországi 

Szociáldemokrata 

Párt, 

népességrobbanás, 

urbanizáció, 

kivándorlás, dzsentri, 

népoktatás, 

Millennium, 

asszimiláció, 

autonómia.  

 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 

Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle 

Sándor, Tisza István, 

Semmelweis Ignác, 

Weiss Manfréd. 

 

Kronológia: 

1848/1867–1916 

Ferenc József 

uralkodása, 1867 a 

kiegyezés, 1868 a 

horvát-magyar 

kiegyezés, a 

nemzetiségi törvény, a 

népiskolai törvény, 

1873 Budapest 

egyesítése, 1896 a 

Millennium. 

 

Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia, Fiume. 

nézőpontjából. 

− A dualizmus 

államszervezetét 

bemutató ábra 

értelmezése. 

− A dualizmus kora 

kiemelkedő 

szereplői 

életútjának 

áttekintése, 

értékelése. 

− A dualizmus kori 

nemzetiségi kérdés 

elemzése szöveges 

források, adatsorok 

és etnikai térképek 

segítségével. 

− A dualizmus kori 

társadalmi és 

gazdasági 

változások 

elemzése, 

értékelése 

adatsorok, 

szöveges és képi 

források 

segítségével. 

− A dualizmus 

legkiemelkedőbb 

gazdasági és 

kulturális 

teljesítményeinek 

azonosítása 

különböző 

forrásokban. 

− A zsidók és 

németek szerepe a 

polgárosodásban. 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

kérdés, a 

cigányság 

helyzete 

− A politikai nemzet 

koncepciója. 

− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi törvény. 

− Asszimiláció és 

anyanyelvhasználat. 

− Autonómiatörekvések 

és irredenta 

mozgalmak. 

− Zsidó emancipáció, a 

zsidóság részvétele a 

modernizációban, 

polgárosodás és a 

középosztály kérdése. 

− Cigányok/romák a 

dualizmus kori 

Magyarországon. 

Az ipari 

forradalom 

Magyarországo

n 

− A gazdasági 

kiegyezés. 

− A vasútépítés. 

− Állami 

gazdaságpolitika. 

− Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar. 

− Modernizálódó ipar. 

Társadalom és 

életmód a 

dualizmus 

korában 

− Demográfiai robbanás 

és urbanizáció. 

− Kivándorlás 

Európából és 

Magyarországról. 

− A földkérdés és a 

vidék. 

− A nagyvárosi 

életforma: Budapest a 

világváros. 

− Oktatás és kultúra. 

− Életmód és 

szórakozás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról. 

− Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról. 

− A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük  táblázatos összefoglalása. 



− A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, mauzóleumok 

közös megtekintése). 

− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól. 

− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista 

számára. 

− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és 

szociáldemokrata szemszögből. 

− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra. 

− A dualizmus-kori Pécs nagy alakjainak megismerése (kiselőadás vagy projekt formában), 

és a fellelhető emlékek meglátogatása (Zsolnay család, Angster család, Hamerli család 

stb.) 

− A pécsi zsinagóga kiállításának megtekintése. 

− A dualizmuskori Pécs nevezetes épületeinek bemutatása projekt formában és a még 

látható épületek felkeresése. 

TÉMAKÖR: A nagy háború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az első 

világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás 

okai és céljai. 

− Az imperializmus – 

a terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi 

érdekek és 

konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 

Monarchia helyzete 

– balkáni 

konfliktusok. 

Fogalmak: 

villámháború, 

front, állóháború, 

hátország, antant, 

központi 

hatalmak, 

hadigazdaság, 

hadifogság. 

 

Személyek: II. 

Vilmos, II. 

Miklós, IV. 

Károly. 

 

Kronológia: 

1914. június 28. a 

szarajevói 

merénylet, 1914–

1918 az első 

világháború. 

 

Topográfia: Brit 

Birodalom, 

Szarajevó, 

Doberdó, 

Románia, Szerbia, 

− A gyarmati terjeszkedést, 

valamint az első 

világháború előtti 

feszültségeket bemutató 

ábrák, térképek és 

adatsorok elemzése, 

értelmezése. 

− Az első 

világháború  frontjainak 

azonosítása, bemutatása 

térképeken. 

− Az első világháború 

jellegzetességeinek 

azonosítása  ábrákon, 

adatsorokon, képi és 

szöveges forrásokban. 

− A front és a hátország 

körülményei, valamint a 

háború okozta 

szenvedések felidézése 

korabeli beszámolók, 

emlékiratok, naplók 

alapján. 

− A háború kimenetelének 

értékelése a két hatalmi 

tömb erőviszonyainak és 

Az első 

világháború 

− A világháború 

kitörése. 

− A hadviselő felek és 

a frontok. 

− Oroszország és a 

központi hatalmak 

összeomlása. 

Az első 

világháború 

jellemzői és 

hatása 

− Az állóháború és az 

anyagcsata. 

− A hadigazdaság és a 

háborús propaganda. 

− A hagyományos 

világrend 

felbomlása. 

− A nők helyzetének 



megváltozása. Olaszország. lehetőségeinek tükrében. 

− A nagy háború 

világpolitikára gyakorolt 

hosszú távú 

következményeinek 

felismerése. 

Magyarország 

a 

világháborúba

n 

− Magyar frontok, 

nagy csaták.  

− Az antant ígéretei a 

Monarchia 

nemzetiségeinek. 

− Magyar hősök a 

világháborúban.  

− A hátország. 

− A magyar 

hadifoglyok sorsa. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját szerkesztésű 

ábrán. 

− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról. 

− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új 

világ született” c. kiállítás). 

− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-egy 

hős életének feltárása. 

− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények, 

jelenségek). 

− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, karikatúrák 

gyűjtése és elemzése. 

− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első világháborúból. 

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Szocialista és 

nemzeti 

törekvések: a 

birodalmak 

bomlása 

 

− A történelmi 

monarchiák bukása 

(Oroszország, 

Németország, 

Oszmán 

Birodalom). 

− Forradalom és 

kommunista 

hatalomátvétel 

Oroszországban. 

− Az újraszülető 

Lengyelország.  

− Az olasz fasizmus. 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 

egypártrendszer, 

Kommunisták 

Magyarországi 

Pártja (KMP), 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-

fiúk,  ellenforradalo

m, fehér 

különítményes 

megtorlások, “vörös 

térkép,” kisantant, 

jóvátétel, 

Népszövetség, 

kisebbségvédelem, 

revízió, Rongyos 

− Közép-Európa első 

világháború előtti 

és utáni térképének 

összehasonlítása, a 

területi változások 

azonosítása és 

indoklása. 

− A bolsevik 

hatalomátvétel és a 

lenini 

proletárdiktatúra 

működésének 

bemutatása és 

értékelése források 

alapján. 

− Magyarország 

megszállásának 

áttekintése 

Az Osztrák-

Magyar 

Monarchia és a 

történelmi 

Magyarország 

− A Monarchia és a 

történelmi 

Magyarország 

bomlása. 

− A forradalmi 



szétesése átalakulás kísérlete 

és kudarca. 

− Cseh és román 

támadás, a 

fegyveres ellenállás 

kérdése. 

Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

Lenin, Woodrow 
Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

Mussolini, Károlyi 

Mihály, Kun Béla, 

Horthy Miklós, 

Apponyi Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik 

hatalomátvétel, 

1918. október 31. 

forradalom 

Magyarországon, 

1919. március – 

augusztus. a 

tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum. 

 

Topográfia: 

Kárpátalja, Felvidék, 

Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, 

Ausztria, trianoni 

Magyarország. 

 

térképek, szöveges 

források 

segítségével. 

− A Károlyi-időszak 

kormányzati 

tevékenységének 

értékelése. 

− A magyarországi 

proletárdiktatúra 

működésének 

elemzése források 

alapján. 

− Az első 

világháborút 

követő területi és 

etnikai változások 

áttekintése 

térképen. 

− A trianoni 

békediktátum 

okainak feltárása. 

− A trianoni 

békediktátum 

értékelése a 

győztes hatalmak 

közép-európai 

politikájának 

tükrében. 

− A trianoni 

békediktátum 

területi, népességi, 

gazdasági és 

katonai 

következményeine

k bemutatása 

szöveges és képi 

források, ábrák és 

adatsorok 

segítségével. 

− A trianoni határok 

végigkövetése, a 

határmegvonás 

konkrét okainak 

feltárása. 

− A vesztes 

hatalmak területi 

veszteségeinek 

összehasonlítása. 

A 

tanácsköztársasá

g és az 

ellenforradalom 

 

− A kommunista 

hatalomátvétel. 

− A proletárdiktatúra 

és a vörösterror. 

− Az északi hadjárat 

és a 

tanácsköztársaság 

veresége. 

− Az ellenforradalom 

győzelme. 

A Párizs környéki 

békék  

 

− A nagyhatalmi 

érdekek 

érvényesítése: az új 

világrend 

kialakítása.  

− Az önrendelkezés 

elve és a hatalmi 

érdekek gyakorlata. 

− Jóvátétel, hadsereg-

korlátozás, 

határváltozások. 

− A szétszabdalt 

közép-európai régió. 

A trianoni 

békediktátum 

 

− A magyar ügy a 

békekonferencián. 

− A magyar delegáció 

érvei. 

− Az ezeréves 

Magyarország 

felosztása, a döntés 

tartalmi elemei. 

− Az önrendelkezési 

elv megsértése 

− A békediktátum 

etnikai és gazdasági 

következményei. 

− Az ellenállás példái: 

székely hadosztály, 

Balassagyarmat, 

Sopron. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről. 

− Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. vörösterror, 

román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda). 



− Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt  területeknek az ezeréves magyar kultúrában 

betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, tudósok, épületek, 

művészeti alkotások, intézmények). 

− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és 

vizsgálata, elemzése. 

− A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása. 

− Pécs speciális helyzetének feldolgozása (szerb megszállás) egyéni kutatómunka és 

kiselőadás formájában. 

TÉMAKÖR: A két világháború között 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 

− A totális 

diktatúra és a 

pártállam 

kiépítése. 

− A tervgazdaság 

és a 

kollektivizálás. 

− A terror eszközei 

és áldozatai. 

Fogalmak: totális állam, 

többpártrendszer, 

egypártrendszer, 

személyi kultusz, 

koncepciós per, GULAG, 

holodomor, államosítás, 

kollektivizálás, kulák, 

tervgazdaság, 

piacgazdaság, New Deal, 

fasizmus, 

nemzetiszocializmus, 

fajelmélet, 

antiszemitizmus, Führer, 

SS, Anschluss. 

 

Személyek: Joszif V. 

Sztálin, Adolf Hitler. 

 

Kronológia: 1922 a 

Szovjetunió létrejötte, 

1929 a gazdasági 

világválság kezdete, 

1933 a náci 

hatalomátvétel, 1938 az 

Anschluss, a müncheni 

konferencia. 

 

Topográfia: Szovjetunió, 

Kolima-vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), 

Moszkva, Berlin. 

− A sztálini 

Szovjetunió 

működésének 

bemutatása és 

értelmezése 

szöveges, képi 

források, 

adatsorok, ábrák 

segítségével.  

− A világgazdasági 

válság és a rá adott 

válaszok 

bemutatása. 

− A 

nemzetiszocialista 

Németország 

működésének 

bemutatása és 

értelmezése 

szöveges, képi 

források, adatsorok 

és  ábrák 

segítségével. 

− A totális diktatúrák 

ideológiáinak és 

működésének 

összehasonlítása, 

érvelés a totális 

diktatúrák ellen. 

A Nyugat és a 

gazdasági 

világválság 

− A tőzsde, a 

hitelezés és a 

világkereskedele

m összeomlása. 

− A 

munkanélküliség

. 

− Állami 

beavatkozás a 

gazdaságba. 

A 

nemzetiszocialis

ta Németország 

− A 

nemzetiszocialist

a ideológia és 

mozgalom. 

− A totális állam 

kiépítése. 

− A terror 

eszközei. 

− Terjeszkedés a 

háború előtt. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror 

megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek). 



− Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól. 

− Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a 

folyamatábra szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján. 

− Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO, 

koncentrációs táborok stb.). 

− Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a német 

választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az Egyesült 

Államokban 1929-1937 között). 

− A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és 

értelmezése. 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Talpra állás 

Trianon után 

 

− A király nélküli 

alkotmányos 

királyság. 

− A korlátozott 

parlamentarizmus 

rendszere a 

konszolidáció 

szolgálatában. 

− A gazdaság 

szerkezetváltása az 

1920-as években.  

− A klebelsbergi 

oktatás- és 

kultúrpolitika 

eredményei. 

Fogalmak: 

kormányzó, 

Egységes Párt, 

numerus clausus, 

pengő, Magyar 

Nemzeti Bank, 

Szent István-i 

állameszme, 

magyar népi 

mozgalom, 

nyilasok. 

 

Személyek: Bethlen 

István, Teleki Pál, 

Klebelsberg Kuno, 

Gömbös Gyula, 

Weiss Manfréd, 

Szent-Györgyi 

Albert. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 

1938 az első bécsi 

döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

− A magyarországi 

korlátozott 

parlamentarizmus 

rendszerének 

értékelése. 

− A korabeli 

politikai 

berendezkedés 

összehasonlítása 

más (közép-) 

európai 

országokéval. 

− A bethleni 

gazdasági 

konszolidáció 

folyamatának és 

eredményeinek 

áttekintése képek, 

ábrák és adatsorok 

alapján. 

− A magyarországi 

politikai 

irányzatok 

azonosítása 

szöveges források 

alapján. 

− Szöveges források 

olvasása és 

értelmezése a 

Horthy-korszak 

főbb társadalmi 

kérdéseiről (pl. 

oktatás, társadalmi 

A 1930-as évek 

Magyarországa 

− A válság és hatása. 

− A belpolitika 

irányváltásai. 

− Életmód és 

társadalom.  

− A földkérdés. 

− Tudomány és 

művészet a két 

világháború között. 

− A külpolitika irányai 

és lehetőségei – a 

revízió első 

eredményei. 

 



mobilitás, 

antiszemitizmus, 

földkérdés). 

− A magyar 

külpolitika 

céljainak, 

lehetőségeinek és a 

revízió 

eredményeinek 

értékelése, 

elemzése térkép és 

statisztikai adatok 

alapján. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, Bethlen, 

Teleki). 

− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben. 

− A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása (pl. 

Csepeli Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.). 

− Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris 

rendszeréről. 

 

 

TÉMAKÖR: A második világháború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalma

k sikerei 

− Közép-Európa 

felosztása 

(Molotov-

Ribbentrop 

paktum): német és 

szovjet 

megszállás. 

− Nyugat-Európa 

lerohanása. 

− Német támadás a 

Szovjetunió ellen. 

− Japán támadás az 

Egyesült Államok 

ellen. 

Fogalmak: Molotov–

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, totális 

háború, kiugrási 

kísérlet, 

zsidótörvények, 

munkaszolgálat, gettó, 

deportálás, 

koncentrációs tábor, 

haláltábor, népirtás, 

holokauszt, partizán, 

Vörös Hadsereg, jaltai 

konferencia, háborús 

bűn, malenkij robot. 

 

Személyek: Franklin 

D. Roosevelt, Winston 

Churchill, Charles de 

− A tengelyhatalmak 

1939 előtti 

terjeszkedésének 

végigkövetése és 

értelmezése térkép 

alapján. 

− A második világháború 

főbb eseményeinek 

azonosítása 

térképeken. 

− A második világháború 

jellegzetességeinek 

bemutatása  ábrák, 

adatsorok, képi és 

szöveges források 

alapján. 

− A magyar területi 

revízió 

megvalósulásának 

A 

szövetségesek 

győzelme 

− A keleti és a 

nyugati front. 

− A csendes-óceáni 

hadszíntér. 

Magyarország − A területi revízió 



a második 

világháborúba

n: mozgástér és 

kényszerpálya 

lépései. 

− A fegyveres 

semlegesség. 

− A Szovjetunió 

elleni háború. 

− A Don-kanyar. 

− A német 

megszállás és 

következményei. 

Gaulle, Bárdossy 

László, Kállay 

Miklós, Bajcsy-

Zsilinszky Endre, 

Edmund 

Veesenmayer, Szálasi 

Ferenc, Raoul 

Wallenberg, Salkaházi 

Sára, Apor Vilmos, 

Sztehlo Gábor, 

Richter Gedeon. 

 

Kronológia: 1938 az 

első zsidótörvény, 

1939 a második 

zsidótörvény, 1939–

45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

második bécsi döntés, 

1941. április 

Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a 

Szovjetunió 

megtámadása; 1941. 

június 27. 

Magyarország 

deklarálja a 

hadiállapot beálltát, 

1941. december 7. 

Pearl Harbor 

bombázása, 1941 a 

harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a 

Donnál, 1943. február 

a sztálingrádi csata 

vége, 1944. március 

19. Magyarország 

német megszállása, 

1944. június 6. 

partraszállás 

Normandiában, 1944. 

október 15. a kiugrási 

kísérlet, 1945. április a 

háború vége 

Magyarországon, 

1945. május 9. az 

európai háború vége, 

1945. augusztus 6. 

atomtámadás 

bemutatása térképek, 

képek, szöveges 

források és adatsorok 

alapján. 

− A magyar háborús 

szerepvállalás 

legfontosabb 

eseményeinek és az 

ország veszteségeinek 

bemutatása térképeken, 

képi és szöveges 

források segítségével 

(pl. Don-kanyar, 

Árpád-vonal, tordai 

ütközet, Budapest 

ostroma). 

− A magyar szellemi és 

kulturális élet II. 

világháború idején 

bekövetkező 

veszteségeinek  (híres 

magyar tudósok, 

művészek származásuk 

vagy politikai nézeteik 

miatti emigrációja) 

értékelése. 

− A holokauszt 

folyamatának 

áttekintése képi 

források és szöveges 

visszaemlékezések 

feldolgozásával. 

− A nyilas terror 

áttekintése források 

alapján. 

− A tömeges 

deportálások és a 

szovjet 

megszállás  jellemzőin

ek és 

következményeinek 

áttekintése képi és 

szöveges források 

segítségével. 

− A határon kívül rekedt 

magyarság második 

világháború végi 

tragédiáinak 

bemutatása különböző 

források alapján. 

− Magyarország 

világháborúbeli 

sorsának, szerepének 

és mozgásterének 

A holokauszt − Az „Endlösung” 

programja, a 

Wannsee-i 

konferencia. 

− Koncentrációs és 

megsemmisítő 

táborok. 

− Deportálások, 

kísérlet a zsidóság 

és a cigányság 

megsemmisítésére 

Európában. 

− A magyarországi 

zsidótörvények.  

− A magyar 

holokauszt. 

− Felelősség és 

embermentés.  

A második 

világháború 

jellemzői 

− A villámháború és 

következményei. 

− Háborús bűnök és 

a polgári lakosság 

elleni terror. 

− Az ellenállás 

formái. 

− A háború utáni 

számonkérések és 

a nürnbergi per. 

Az ország 

pusztulása, 

deportálások a 

GULAG-ra 

− A kiugrási kísérlet 

és a nyilas 

uralom. 

− A magyarországi 

hadszíntér, 

Budapest 

ostroma. 

− Megszabadulás és 

szovjet 

megszállás. 

− Az ország 

kifosztása, szovjet 

deportálások és 

tömeges erőszak. 

− A határon túli 

magyarok 

jogfosztása, 



megtorlások 

(délvidéki 

vérengzés, 

kárpátaljai 

deportálás, 

felvidéki 

jogfosztás). 

Hirosima ellen. 

 

Topográfia: 

Sztálingrád, 

Normandia, Pearl 

Harbor, Hirosima, 

Észak-Erdély, Don-

kanyar, Kamenyec 

Podolszk Árpád-

vonal, Auschwitz, 

Újvidék, Drezda, 

Szolyva. 

bemutatása, valamint 

összehasonlítása más 

közép-európai 

országokéval. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) világháború 

kitörésében játszott szerepének megvitatása. 

− Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős 

csatájáról. 

− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

− A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése térképen. 

− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második 

világháborúból. 

 

 

− Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy 

politikai nézeteik miatt emigrációba kényszerültek. 

− Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján. 

− Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása. 

− A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése. 

− A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása. 

− Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai tisztogatásokról 

források alapján. 

− A pécsi zsidóság deportálásáról kiselőadás és az emlékhely felkeresése. 

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kétpólusú 

világ 

kialakulása 

− Az ENSZ 

megalapítása. 

− A párizsi béke. 

− Kitelepítések és 

lakosságcserék a 

háború után. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), kitelepítés, 

hidegháború, vasfüggöny, 

szuperhatalom, Kölcsönös 

Gazdasági Segítség 

− A második 

világháború után 

kialakult világrend 

áttekintése. 

− A gyarmati 

rendszer 



− A szovjet-amerikai 

szembenállás és a 

két érdekszféra 

kialakulása. 

− A két világrend 

jellemzői. 

− A két 

Németország. 

Tanácsa (KGST), Észak-

atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), 

Varsói Szerződés, 

kétpólusú világ, a berlini 

fal. 

 

Személyek: Kliment J. 

Vorosilov, Harry S. 

Truman, Nyikita Sz. 

Hruscsov, John F. 

Kennedy, Mahátma 

Gandhi, Mao Ce-tung. 

Kronológia: 1945 az 

ENSZ létrejötte, 1947 a 

párizsi béke, a 

hidegháború kezdete, India 

függetlenné válása, 1948 

Izrael Állam megalapítása, 

1949 az NSZK és az NDK 

megalakulása, kommunista 

fordulat Kínában, 1955 a 

Varsói Szerződés 

létrehozása. 

 

Topográfia: Berlin, 

Németországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), 

Német Demokratikus 

Köztársaság (NDK), 

Közel-Kelet, Izrael Észak- 

és Dél-Korea, Vietnam, 

Kuba, Afganisztán.  

felbomlása főbb 

állomásainak 

felidézése.  

− A két német állam 

létrejötte 

folyamatának és 

következményeine

k bemutatása.  

− Az arab-izraeli 

konfliktus főbb 

okainak és 

jellemzőinek 

feltárása. 

− A nyugati és a 

keleti blokk 

gazdasági, 

társadalmi és 

politikai 

rendszerének 

összehasonlítása. 

A hidegháború 

 

− A szuperhatalmak 

versengése: 

fegyverkezés, 

űrprogram, 

propaganda. 

− A szembenállás és 

enyhülés hullámai. 

− Hidegháborús 

konfliktusok 

(Korea, Szuez, 

Kuba, Vietnam, 

Afganisztán). 

A gyarmatok 

felszabadulása 

− India függetlenné 

válása. 

− Kommunista 

fordulat Kínában. 

− A 

gyarmatbirodalma

k felbomlása. 

− Izrael 

megalapítása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről. 

− A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása. 

− Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, 

Vietnam). 

− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, kulturális 

forradalom). 

− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról. 

− A baranyai németség kitelepítéséről kiselőadás és az emlékhely felkeresése. 

 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 



  Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az átmenet évei 

Magyarországo

n 

− A háború utáni 

újrakezdés: a 

kommunisták 

térnyerése és az 

újjáépítés. 

− A történelmi 

berendezkedés 

felszámolása: 

földosztás, 

népbíróságok, 

köztársaság. 

− A korlátozott 

többpártrendszer: 

választások 

1945, 1947. 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, 

földosztás, államosítás, 

forint, Magyar 

Kommunista Párt, 

Független Kisgazdapárt, 

szalámitaktika, Magyar 

Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 

Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, 

Rajk László, Sulyok 

Dezső, Slachta Margit. 

 

Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás 

Magyarországon, 

földosztás, 1947 

kékcédulás választások, 

1948 MDP 

megalakulása, 1948–

1956 a Rákosi-diktatúra, 

1949 kommunista 

alkotmány. 

 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

− Magyarország 

szovjetizálása főbb 

jellemzőinek 

bemutatása. 

− A korlátozott 

magyar 

parlamentarizmus és 

az egypárti diktatúra 

összehasonlítása. 

− A demokrácia 

felszámolása során 

alkalmazott 

eszközök 

azonosítása konkrét 

példákkal 

alátámasztva. 

− Annak felismerése, 

hogy Magyarország 

szovjet megszállása 

miként határozta 

meg az ország 

sorsát. 

− A kommunista 

diktatúra 

sajátosságainak 

bemutatása a 

Rákosi-rendszer 

példáján. 

− A diktatúra 

kulturális 

jellemzőinek 

felismerése 

képeken, művészeti 

alkotásokon. 

− A társadalom fölött 

gyakorolt totális 

kontroll 

eszközeinek 

azonosítása 

különböző források 

segítségével. 

A szovjetizálás 

Magyarországo

n 

− Az egypárti 

diktatúra 

kiépítése. 

− Államosítás és 

kollektivizálás. 

− Koncepciós 

perek, 

egyházüldözés. 

− A keleti blokk. 

A Rákosi-

diktatúra 

− Az erőltetett 

iparosítás. 

− A pártállam. 

− A terror. 

− A diktatúra 

hatása a 

mindennapi 

életre. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Választási plakátok gyűjtése és értelmezése. 

− A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény értelmezésével. 

− Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről. 

− Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük kirajzolódó 

korkép értékelése. 

− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi 

időszakból. 

− Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása. 



− A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

− Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba. 

− Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi Mátyás, 

Gerő Ernő, Péter Gábor, Rajk László). 

− Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése. 

− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

− Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről. 

 

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A forradalom − A forradalom okai és 

közvetlen előzményei. 

− A forradalom céljai. 

− Békés tüntetésből 

fegyveres felkelés – 

október 23. 

− A nemzet forradalma 

(Forradalmi 

Bizottságok, 

Munkástanácsok, 

nemzeti összefogás). 

Fogalmak: 

MEFESZ, pesti 

srácok, Molotov-

koktél, 

munkástanács, 

sortüzek.  

 

Személyek: Gerő 

Ernő, Maléter Pál, 

Nagy Imre, Iván 

Kovács László, 

Pongrátz Gergely, 

Kádár János. 

 

Kronológia: 1956. 

október 23. a 

forradalom kitörése, 

1956. október 25. a 

Kossuth téri sortűz, 

1956. november 4. a 

szovjet támadás. 

 

Topográfia: Kossuth 

tér és Corvin köz 

(Budapest), 

Mosonmagyaróvár, 

Salgótarján. 

− Az 1956-os 

magyar 

forradalom és 

szabadságharc 

okainak és főbb 

fordulópontjai-

nak bemutatása. 

− 1956 

szimbólumainak 

értelmezése. 

− Az 1956-os 

magyar 

forradalom és 

szabadságharc 

nemzetközi 

összefüggéseine

k bemutatása. 

− A forradalom és 

szabadságharc 

értékelése. 

A nemzet 

szabadságharca 

− Szabadságharc a 

fővárosban és vidéken. 

− A fegyveres ellenállás 

hősei. 

− Út a győzelemig és a 

kormánypolitika 

változásai. 

− A szabadságharc 

nemzetközi háttere és 

visszhangja a 

nagyvilágban. 

− Szovjet intervenció: a 

szabadságharc 

utóvédharcai és 

leverése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Korabeli dokumentumok elemzése. 

– A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek 

megtekintése és értelmezése. 

– Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata. 

– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és mártírjairól. 



– A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

– A Mecseki Láthatatlanok történetének részletes bemutatása kiselőadás formájában. 

TÉMAKÖR: A kádári diktatúra 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Javasolt 

tevékenységek 
A pártállami 

diktatúra és 

működése 

− A megtorlások 

időszaka, formái és 

áldozatai. 

− A pártállam és 

szervezetei. 

− Az erőszakos 

téeszesítés – a 

mezőgazdaság 

szocialista 

átszervezése. 

− Hamis társadalmi 

béke – a kádári alku. 

− Az elnyomás változó 

formái. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), 

munkásőrség, 

Kommunista 

Ifjúsági Szövetség 

(KISZ), úttörő, 

termelőszövetkezet, 

háztáji, III/III. 

ügyosztály, 

tervgazdaság, új 

gazdasági 

mechanizmus, 

hiánygazdaság, 

maszek, 

gulyáskommunizmu

s, „három T”. 

 

Kronológia: 1956–

1989 a Kádár-

rendszer, 1958 

Nagy Imre és 

társainak 

kivégzése, 1968 az 

új gazdasági 

mechanizmus 

bevezetése. 

– A megtorlás 

mértékének és 

jellegének 

vizsgálata. 

– A „kádári alku” 

fogalmának 

értelmezése. 

– Az elnyomás 

formáinak 

bemutatása a 

Kádár-rendszer 

időszakában. 

– A téeszesítés 

eszközeinek 

összehasonlítása a 

Rákosi-diktatúra 

időszakával. 

– A gazdaság, 

társadalom és 

életmód főbb 

jellemzőinek 

bemutatása a 

Kádár-rendszer 

idején. 

– A kultúrpolitika 

jellemzőinek 

értelmezése, 

módszereinek 

bemutatása. 

Gazdaság, 

társadalom, 

életmód 

− A tervgazdaság és a 

KGST. 

− A gazdasági reform és 

a második gazdaság. 

− A 

„gulyáskommunizmu

s”. 

− Népesedési 

folyamatok. 

− Kultúrpolitika, 

korlátozott 

nyilvánosság. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről. 

– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép értékelése. 

– Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári 

diktatúra időszakából. 

– Internetes adatbázisokból helytörténeti kisfilmek konkrét témákra irányuló kigyűjtése, 

megtekintése. 

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 



ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A Nyugat a 20. 

század második 

felében 

− A Nyugat gazdasági 

eredményei és a 

jóléti állam. 

− Emancipáció, 

szekularizáció, 

individualizáció. 

− Az 1968-as 

mozgalmak és a 

popkultúra. 

Fogalmak: jóléti 

állam, prágai 

tavasz, 

Szolidaritás.  

 

Személyek: 

Nicolae 

Ceauşescu, 

Mihail Sz. 

Gorbacsov, Lech 

Wałȩsa, VI. Pál, 

II. János Pál, 

Ronald Reagan, 

Helmuth Kohl. 

 

Kronológia: 1975 

a helsinki 

értekezlet, 1989 a 

berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztatá

s Közép-

Európában, 1991 

a Szovjetunió 

felbomlása, 

1991–95 a 

délszláv háború. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

– A fogyasztói 

társadalom és a 

jóléti állam 

jellemzőinek és 

problémáinak 

felidézése. 

– A társadalom, a 

demográfia és az 

életmód 

jellegzetességeinek 

bemutatása a 

nyugati világban. 

– A tömegkultúra 

jelenségeinek 

bemutatása konkrét 

példák alapján. 

– A kétpólusú világ 

megszűnéséhez 

vezető okok 

felidézése. 

– A közép-európai 

ellenzéki 

mozgalmak 

jelentőségének 

bemutatása. 

– A délszláv háború 

okainak feltárása. 

– A közép-európai 

régió államai 

változásának 

nyomon követése 

térképen. 

A szocializmus 

válsága és 

megrendülése 

− Az olajválság és 

hatásai a tőkés, 

illetve szocialista 

országokra. 

− A kis hidegháború. 

− A katonai 

egyensúly 

felborulása: a 

Szovjetunió 

gazdasági 

kimerülése. 

− Az ellenzék 

megszerveződése a 

szocialista 

országokban. 

A kétpólusú világ 

megszűnése 

− Németország 

újraegyesítése – a 

magyar 

szerepvállalás. 

− A Szovjetunió 

felbomlása. 

− A kommunista 

diktatúrák bukása 

Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 

felbomlása, a 

délszláv háború. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel. 

– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. 

Párhuzamosságok keresése. 

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és Fejlesztési 



adatok/Lexikák feladatok 
A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 

kialakulása és 

következményei. 

− Az állampárt 

válsága: 

reformkommunisták 

és a 

keményvonalasok. 

− Az ellenzék 

megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 

politikai eseményei, 

a tárgyalásos 

forradalom; 

alkotmánymódosítás

. 

− A harmadik Magyar 

Köztársaság 

kikiáltása. 

Fogalmak: 

adósságspirál, 

Magyar Demokrata 

Fórum (MDF), 

Szabad Demokraták 

Szövetsége 

(SZDSZ), Magyar 

Szocialista Párt 

(MSZP), Fiatal 

Demokraták 

Szövetsége (Fidesz), 

Kereszténydemokrat

a Néppárt (KDNP), 

Nemzeti Kerekasztal, 

rendszerváltoztatás, 

visegrádi 

együttműködés, 

privatizáció, 

kárpótlás, jogállam, 

Alkotmánybíróság, 

sarkalatos törvények, 

népszavazás. 

 

Személyek: Pozsgay 

Imre, Németh 

Miklós, Horn Gyula, 

Antall József, Göncz 

Árpád, Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

− A szocializmus 

válságának 

elemzése (külső 

és belső tényezők 

feltárása) 

Magyarországon. 

− A magyarországi 

rendszerváltoztatás 

főbb állomásainak 

felidézése. 

− A gazdasági 

rendszerváltoztatás 

legfontosabb 

kérdéseinek 

áttekintése és 

értékelése. 

− A gazdaság és a 

társadalom 

átalakulása főbb 

tendenciáinak 

megfigyelése 

grafikonok és 

adatsorok 

alapján. 

− A kádári 

diktatúra és az új 

demokratikus 

rendszer 

összehasonlítása. 

 

A 

rendszerváltoztatás 

−  Az új pártok – 

különböző 

ideológiák. 

− Az 1990. évi 

parlamenti és 

önkormányzati 

választás. 

− Az Antall-kormány 

megalakulása. 

− A 

rendszerváltoztatás 

ellentmondásai: 

alkuk és 

kompromisszumok 

(az elmaradt 

elszámoltatás). 

A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 

vesztesek és 

nyertesek. 

− A piacgazdaság 

kiépítése – a 

külföldi tőke 

szerepe. 

− A külkereskedelem 

átalakulása. 

− Gazdasági 

szerkezetváltás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése. 

– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről. 

– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán. 

– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról. 



TÉMAKÖR: A világ a 21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az átalakuló 

világ 

− A 

világgazdaság 

hagyományos 

centrumai: az 

Amerikai 

Egyesült 

Államok és 

szövetségesei. 

− A 

világpolitika 

és 

világgazdaság 

új súlypontjai: 

Oroszország, 

Kína. 

− Óriásvállalato

k a globális 

térben. 

Fogalmak: 

modern kori 

migráció, 

multikulturalizmu

s, párhuzamos 

társadalom, 

népességrobbanás, 

iszlamizmus , 

terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A világgazdaság 

résztvevőinek elhelyezése a 

globális térben. 

– A transznacionális 

vállalatok működésének 

bemutatása konkrét példák 

alapján. 

– A globalizáció előnyeinek 

és hátrányainak, valamint 

kockázatainak összevetése. 

– A többpólusú világ főbb 

jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 

népességfogyás 

problémáinak áttekintése. 

– A migráció okainak 

feltárása (a gazdasági 

bevándorlás és a 

menekültkérdés esetében). 

– Válsággócok azonosítása 

térkép segítségével (pl. 

Közel-Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 

változások, 

népmozgások. 

− Az 

iszlamizmus 

térhódítása. 

− A 

kereszténység 

helyzete a 

globalizálódó 

világban. 

− Válsággócok, 

helyi 

konfliktusok 

és terrorizmus. 

− Globalizáció 

és kultúra. 

− A 

hagyományos 

és új 

identitások – 

értékek és 

értékválság. 

− Demokratikus 

  



közbeszéd és 

politikai 

korrektség. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A demokrácia 

működése 

Magyarországon 

− Az Alaptörvény. 

− A hatalmi ágak és 

intézményeik, 

önkormányzati 

rendszer. 

− A választási 

rendszer. 

Fogalmak: 

közvetett és 

közvetlen 

demokrácia, 

integráció, euró, 

Európai Unió, 

Európai Tanács, 

Európai Unió 

Tanácsa, Európai 

Parlament, 

Európai 

Bizottság, 

schengeni 

egyezmény. 

 

Személyek: 

Magyarország 

miniszterelnökei a 

rendszerváltoztatá

s óta (a legalább 

négy évig 

hivatalban lévő 

kormányfők). 

 

Kronológia: 1957 

a római 

szerződés, 1992 a 

maastrichti 

szerződés, 1999 

Magyarország 

belép a NATO-

ba, 2004 

Magyarország 

belép az Európai 

Unióba, 2012 az 

Alaptörvény 

bevezetése. 

− Az Alaptörvény 

fontosabb 

pontjainak 

felidézése. 

− A 

rendszerváltoztatás 

óta eltelt időszak 

főbb eseményeinek 

azonosítása 

különböző források 

alapján. 

− A 

rendszerváltoztatás 

óta parlamentbe 

jutott fontosabb 

pártok politikai 

profiljának és 

céljainak 

áttekintése. 

− Magyarország 

nyugati 

integrációjának 

bemutatása a NATO 

és az Európai Unió 

működésének 

ismeretében. 

− Eltérő álláspontok 

bemutatása az 

Európai Unió 

működésének 

értékeléséről és 

jövőjéről. 

− Érvelés a közép-

európai 

együttműködés 

mellett. 

A magyar bel- és 

külpolitika főbb 

jellemzői 

− A 

rendszerváltoztatás 

óta eltelt időszak 

főbb fordulópontjai. 

− Magyarország a 

NATO-ban. 

− Közép-európai 

együttműködés: a 

visegrádi négyek. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

− Az európai 

integráció főbb 

állomásai: mélyítés 

és bővítés. 

− Az Európai Unió 

főbb szervei és 

működésük. 

− Magyarország 

csatlakozásának 

folyamata. 

− Az együttműködés 

eredményei és 

nehézségei. 

− Nemzetek Európája 

vagy föderatív 

Európa? 



Topográfia: 

Brüsszel. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / 

Corpus Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése 

különböző nyomtatott és internetes források segítségével. 

– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben. 

– Pécs aktuális helyzete, lehetőségei a fenntartható fejlődés szem előtt tartásával. 

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A határon túli 

magyarok 

− A politikai rendszerek 

változásai és hatásaik a 

magyar kisebbség 

helyzetére. 

− Demográfiai jellemzők és 

folyamatok. 

− Az asszimilációs politika 

megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi 

jogok kérdése. 

− Anyanyelvű oktatás és 

kultúra. 

− Magyarok a nagyvilágban 

– a szórványmagyarság. 

Fogalmak: 

kitelepítés, Beneš-

dekrétum, 

lakosságcsere, 

falurombolás, kettős 

állampolgárság, 

diszkrimináció,. 

 

Személyek: 

Esterházy János, 

Márton Áron, Tőkés 

László. 

 

Kronológia: 1944–

1945 magyarellenes 

atrocitások, 1990 

fekete március. 

 

Topográfia: Csúrog, 

Jarek, Duna-delta, 

Marosvásárhely, 

Székelyföld. 

− A határon túli 

magyar nemzeti 

közösségek 

küzdelmeinek 

áttekintése 

Trianontól 

napjainkig. 

− A kisebbségben 

élő magyarság 

egy kiemelkedő 

személyiségéne

k bemutatása. 

− A 

magyarországi 

németek 

kitelepítésének 

felidézése 

források 

alapján. 

− A 

magyarországi 

romák 

helyzetének, 

problémáinak 

bemutatása 

napjainkban. 

A 

magyarországi 

nemzetiségek, a 

magyarországi 

cigányság 

− A politikai rendszerek 

változásai és hatásaik a 

nemzetiségek helyzetére. 

− A cigányok/romák 20–21. 

századi története. 

− Demográfiai jellemzők és 

folyamatok. 

− Kulturális autonómia és 

kisebbségi jogok a mai 

Magyarországon. 

− Anyanyelvű oktatás és 

kultúra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság 

létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések levonása az 

adatokból. 

– Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének 

intézményeiről a 21. században. 

– A helyi német önkormányzat működése Pécs aktuálpolitikai viszonyai között. 



– Iskolánk helyzete és lehetőségei az adott oktatáspolitikai környezetben. 

 



5. Állampolgári ismeretek 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása hozzájárul a tanuló egyéni és családi 

szocializációjának pozitív alakulásához, az aktív és felelős állampolgári magatartás 

megalapozásához, a szabadságértékek és a társadalmi normák belsővé válásához, nemzeti 

azonosságtudat és a hazaszeretet erősödéséhez, a haza iránti kötelezettségek megismeréséhez, a 

fenntartható fejlődés feltételeinek megértéséhez és a felnőtt szerepekre való eredményes 

felkészüléséhez. 

A fenntarthatóság és a pénzügyi tudatosság szemléletének és gyakorlatának továbbfejlesztése 

nemcsak a tanuló előzetes tudására épít, hanem a társak értékes gondolatainak megértésére, a 

vélemények, javaslatok megbeszélésére, megvitatására, tervek közös kidolgozására is lehetőség 

nyílik: például a család pénzügyi tervezése, a környezettudatos életvitelt befolyásoló tényezők 

értelmezése, a pénzügyi döntések megfelelő előkészítése, a kockázatvállalás mérlegelése, a 

tudatos fogyasztóvá válás lehetőségei és a vállalkozások mikro- és makro környezetének 

vizsgálata. A rendszerszemlélet és az értelmező gondolkodás érvényesítése, az egyéni, közösségi 

és társadalmi felelősségvállalás tudatosítása kiemelt fejlesztési feladat. 

A tanulás folyamatában ‒ az önálló ismeretszerzés mellett ‒ a tanuló megtapasztalhatja a 

csoportos tanulási módszerek alkalmazásának hatékonyságát, a társas együttműködés 

személyiségfejlesztő és közösségi élményét. 

A tanuló reális jövőképének alakításához, az életpálya-tervezéshez szükséges ismeretek, 

jártasságok és készségek elsajátítása a szocializációs folyamat részévé válik.  

 

Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása 

közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles szövegeket 

használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok alapján képes 

megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis következtetéseket 

tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák alkalmazásával, mások 

véleményének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat 

és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az autonóm magatartás 

kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények mérlegelését egyaránt segíti. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a 

könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat 

készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja ki az 

ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat gyűjt, 

válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket hasonlít 

össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz meg. A 

társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes a 

problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket 

készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat 

életútjára, családjára és hazájára. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló 

észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, 

véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás 



közösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének alakulását, és 

erősíti a közösségért történő felelősségvállalást. 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival 

közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán sok 

esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt információkat, 

továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek során érveket-

ellenérveket fogalmaz meg. 

A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört 

teremtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén támogatják 

véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor tudatosítják, hogy saját 

szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben tartásával, érveinek 

megértésével, egyeztetésével érvényesülhetnek. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló 

lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törekszik, hogy 

gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újságcikket ír, 

weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet jellemzi a 

projektekben való tevékenységét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, a 

munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a 

tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, 

tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a 

felelősségteljes munkamorál megalapozásához. 

 

12. évfolyam 

A középiskolai képzés záró szakaszában az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával, az 

életkori sajátosságok figyelembevételével, a tanuló – építve az általános iskolában a tantárgy 

keretében már kialakított attitűdre, megszerzett tudásra, képességekre és készségekre – elsajátítja 

az alapvető állampolgári ismereteket, valamint azokat a kompetenciákat és eljárásokat, amelyek a 

társadalmi részvételéhez, a haza iránti kötelességeinek teljesítéséhez és mindennapi 

boldogulásához szükségesek. 

A 12. évfolyamon a kiemelt – mindegyik témakörben szereplő – fejlesztési feladatok a tanuló 

képességeinek, készségeinek és személyiségének továbbfejlesztését szolgálják: a kommunikációs 

kultúra részeként a véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosításával, az érvelési technikák 

gyakorlásával, a vitakultúra fejlesztésével, a digitális lehetőségek használatával, a 

rendszerszemlélet és a mérlegelő gondolkodás kialakításával, erősítésével. 

A tanuló felismeri a család mint a társadalom alapvető intézményének jelentőségét és szerepét, 

megfogalmazza a párválasztás és a felelős családtervezés szempontjait, a gyermekvállalás 

fontosságát és demográfiai jelentőségét, valamint kiemeli a családi szocializációnak az életutat 

befolyásoló funkcióját.  

A tanuló értelmezi a nemzeti identitás alkotóelemeit, megfogalmazza a hazafiság kifejezésének 

lehetőségeit, személyiségébe beépülnek a hazaszeretet és a patriotizmus emocionális összetevői. 

Kiemeli a világ magyarsága mint nemzeti közösség kohéziós szerepét. Tájékozódik a határon túl 

és a diaszpórában élő magyarság életviszonyairól: információkat gyűjt és rendszerez 

közösségeikről, fontosabb szervezeteikről, felismeri törekvéseiket, átérzi örömeiket és gondjaikat. 

Véleményt alkot a nemzetek, nemzetállamok fontosságáról, a globalizáció hatásairól.  

Megismeri Magyarország fontosabb állami intézményeit, értelmezi a demokratikus jogállam 

felépítését és működését, az országgyűlési és a helyhatósági választások alapelveit. Tudatosul 

benne, hogy a haza védelme nemcsak a fegyveres erők, hanem a nemzet minden tagjának közös 

feladata, amely a magyar állampolgárok hazafias elkötelezettségén és kötelességtudatán kell, 

hogy alapuljon. 

A tanuló alapvető jogi ismereteket szerez, ezek révén elsajátítja a mindennapi élethez szükséges 

jártasságokat is: elsajátítja a hivatali ügyintézéshez, a munkavállaláshoz, a szerződések kötéséhez 



kapcsolódó alapvető ismereteket, készségeket. Egyértelművé válik számára a társadalmi normák 

követése és az egyén felelősségvállalása közötti összefüggés, erősödik benne a normatudat. 

A tanuló tudatosan készül későbbi munkavállalói szerepére, életpályájára, ezért megismeri a 

munka világát érintő alapvető jogi szabályozást, illetve tájékozódik a munkaerőpiac helyzetéről, a 

sikeres munkaerőpiaci részvétel feltételeiről. A munkavállalásra vonatkozó ismeretek 

megszerzése elősegíti a felnőttkori szerepekre történő felkészülését. 

Támpontokat kap saját pénzügyei racionális, gyakorlatorientált intézéséhez, a család 

költségvetésének megtervezéséhez, megismeri a körültekintő és megalapozott hitelfelvétel 

feltételeit. Életvitelébe beépül a fogyasztóvédelem, a környezeti, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság szemlélete és gyakorlata. Ismereteket szerez az állam gazdasági 

szerepvállalásának formáiról, szerepéről, a monetáris politika lényegéről és a vállalkozások 

működésének sajátosságairól. Mindez hozzájárul felelős állampolgári létének és a változásokhoz 

alkalmazkodó, a problémahelyzetekre eredményes válaszokat kereső innovatív, vállalkozói 

szemléletének megalapozásához. 

A demokratikus attitűd megalapozását, illetve fejlődését szolgálja, hogy a tanuló bekapcsolódik a 

tematikus vitákba, ezáltal fejlődik az értelmező, mérlegelő gondolkodási készsége, erősödik a 

problémamegoldó szemlélete. A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a vitahelyzetekben 

történő megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat és viselkedés 

társul. A vitakultúra fejlesztésének alapját mások álláspontjának, véleményének azonosítása, 

megértése és az érvekre épülő vélemény megfogalmazása képezi, ellenérvek ütköztetésére, 

továbbá közös gondolkodásra sarkall. 

A tanulás változatos módszereinek és formáinak alkalmazása a tanulási folyamat hatékonyabbá 

válását eredményezi. A tantárgy elősegíti az együttműködés közösségi élményének megélését, a 

másik ember véleményének megértését, az empátia erősödését, és a társadalmi kérdések közös 

megbeszélését is. A tanuló az információk gyűjtéséhez, beszámolói elkészítéséhez használja az 

infokommunikációs eszközöket. 

Az állampolgári ismeretek tanulása a 12. évfolyamon is kapcsolódik a történelem tantárgyhoz: a 

közös értelmező és tartalmi kulcsfogalmak révén, a személyes és közösségi döntések okainak és 

következményeinek vizsgálatával, az egyén és közösség viszonyának elemzésével, a morális 

dilemmák számbavételével. A két tantárgy tanulása szoros – több esetben komplementer – 

együttműködést is feltételez, például a diktatórikus és a demokratikus rendszerek sajátosságainak 

elkülönítése, az emberi jogok megfogalmazásának és elfogadásának, a demokráciamodellek 

történetiségének nyomon követése, a magyarországi rendszerváltozás eredményeként kiépülő 

jogállami berendezkedés és intézményrendszer vizsgálata terén. Mindkét tantárgy tanulása során 

erősödik a tanuló nemzeti öntudata, erősödnek az őt a hazájához fűző érzelmi szálak. Az 

állampolgári ismeretek tanulásakor építhetünk a földrajz tantárgy keretében elsajátított 

környezeti, gazdasági és pénzügyi ismeretekre: a 12. évfolyam fejlesztési feladatainak egy része a 

pénzügyi tudatosság megalapozását és a fenntarthatóság környezeti, gazdasági-társadalmi 

fontosságának kiemelését, valamint a környezet védelme iránti felelősségtudat kialakítását 

szolgálja. 

A 12. évfolyamon összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) 

javasolt az ismeretek elsajátításának ellenőrzése, mérése, az ismeretek alkalmazásához 

kapcsolódó tudás mértékének megítélése során. A szöveges, tanulást támogató, értékelés 

elsősorban a társakkal végzett tevékenységekkel, a kooperációval, a beszámolók, prezentációk 

készítésével, portfólió összeállításával kapcsolatos. Az önértékelés, a társak értékelése és a 

csoportos megbeszélés biztosítja a segítő, támogató és fejlesztő jelleget. 

 

A 12. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy alapóraszáma: 28 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
A család, a családi szocializáció  3 



A család gazdálkodása és pénzügyei 2 

Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi 
felelősségvállalás 

5 

Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, önkormányzatiság 
hazafiság, honvédelem 

4 

A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 4 

A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése, 
érdekvédelmi lehetőségek és szervezetek 

3 

Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 3 

Bankrendszer, hitelfelvétel 2 

Vállalkozás és vállalat  2 

Összes óraszám: 28 

TÉMAKÖR: A család, a családi szocializáció 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 
5.1.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– értelmezi a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét; 

– felismeri, hogy a családtagok milyen szerepet töltenek be a szocializáció folyamatában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

– társaival megbeszéli a párválasztás, a családtervezés fontos szakaszait, szempontjait és a 

gyermekvállalás demográfiai jelentőségét: tájékozódás, minták, orientáló példák, átgondolt 

tervezés, felelősség. 

5.1.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Az érvelés készségének fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− A családi szocializáció folyamata és jellemzői 

− A családtervezés szempontjai és szakaszai 

− A gyermekvállalás demográfiai, társadalmi jelentőségének tudatosítása 

− A házasság intézménye, a hagyományos családmodell, a családi szerepek 

− A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, tisztelet; A család társadalmi 

funkciói 

− Biológiai és társadalmi reprodukció, családi háztartás; Párkapcsolatok, házasság, 

családtervezés; Szerepek a családban; Családi szocializáció 

FOGALMAK 
család, családi szocializáció, családi életciklus, családtervezés, gyermekvállalás,  házasság, 

demográfia; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Vita: a család fogalma és társadalmi funkciói / konfliktushelyzetek a családban és 

demokratikus megoldásaik 

− Szövegalkotás: a családi szocializáció jellemzői és szakaszai 



− Plakátkészítés a családi szerepekről 

− Prezentáció készítése a gyermekvállalás fontosságáról, társadalmi és demográfiai 

jelentőségéről / prezentáció készítése a gyermekvállalás nehézségeiről, a gyermekvállalás 

segítéséhez szükséges állami és társadalmi feladatokról 

− Digitális médiatartalom, interjúk készítése: milyen a gyermekbarát társadalom? 

− Gyűjtőmunka: a családokat segítő civil szervezetek 

− Problémák/okok/megoldások elemzés: az elöregedő társadalom / a családon belüli 

erőszak 

− Forráselemzés és gyűjtőmunka segítségével grafikai szervező készítése a családmodell 

átalakulásáról és annak következményeiről a 20-21. században 

TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 
5.1.3. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megtervezi egy fiktív család költségvetését; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

5.1.4. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemléletmód és gondolkodás fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A családi költségvetés felépítése 

− A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások 

− A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei 

− A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása 

− A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetőségek; Fogyasztók a 

családban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés 

5.1.5. FOGALMAK 
családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-

pénzügyi fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, GYES, GYED; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Szakértői mozaik: Családi háztartás, a család pénzügyei 

− Kérdések és feltevések megfogalmazása egy téma előzetes áttekintése alapján: a családi 

háztartás, a család pénzügyei 

− Szövegalkotás: a család környezettudatos életvitelét befolyásoló tényezők bemutatása 

szabadon választott műfajban / a hitelfelvétel hatásai egy család költségvetésére 

− Egy fiktív család költségvetésének megtervezése / a hitelfelvétel kockázatainak elemzése a 

csalási költségvetés szempontjából 



− Vita: a fenntarthatóság szerepe a pénzügyi tervezésben / az állam szerepe a gyermeket 

vállaló családok pénzügyi helyzetének segítésében   

− Önálló kutatás eredményeinek felhasználásával prezentáció készítése a megtakarítás, az 

előtakarékosság lehetőségeiről  

− Problémák/okok/megoldások elemzés: a nyugdíjrendszer problémái 

TÉMAKÖR: Szabadság és felelősség, jogok és kötelezettségek, a társadalmi 
felelősségvállalás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 
5.1.6. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét; 

– érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok egyeztetésének, 

összehangolásának követelményét; 

– felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentőségét és 

követelményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; 

Szabadság és felelősség; 

– értelmezi a választójog feltételeit és a választások alapelveit; 

– kiemeli a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális jelentőségét; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg; 

– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét. 

5.1.7. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A demokratikus elköteleződés kialakítása, erősítése 

− A társadalmi normák fontosságának megismerése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok, polgári szabadságjogok  

− Magyarország Alaptörvényének fontosabb részei: Alapvetés, Állam, Szabadság és felelősség 

− Az állampolgári jogok és kötelességek  

− Az országgyűlési, a helyhatósági és az európai parlamenti képviselő választás; a népszavazás 

intézménye 

− A választójog és feltételei 

− A jövő nemzedékek jogai 

− Az igazságszolgáltatás rendszerének felépítése, a büntetőjog, polgári jog, közjog, magánjog 

fogalma 

− A közteherviselés; a magyarországi adórendszer alapelemei 



 

− Magyarország Alaptörvénye; Az alapvető jogok; Az állampolgári kötelességek; Választójog, 

választási rendszer; Közjog: büntetőjog; Magánjog: polgári jog 

5.1.8. FOGALMAK 
állam, államforma, politikai rendszer, alapjog(ok), emberi jog, alkotmány, Magyarország 

Alaptörvénye, polgári szabadságjog, a jövő nemzedékek jogai, norma, normakövető magatartás, 

állampolgári felelősség, állampolgári kötelesség, közteherviselés, adómorál, választójog, 

állampolgári részvétel, választási rendszer, országgyűlési választás, önkormányzati választás, 

európai parlamenti választás, népszavazás, politikai párt, képviselő, közjog, magánjog, jogforrás, 

jogforrási hierarchia, jogérvényesülés, bűncselekmény , szankció, büntetőjog, ügyész, bíró, 

ügyvéd, természetes személy, jogi személy, jogképesség, közokirat, magánokirat, közjegyző; 

polgári peres eljárás, felperes, alperes;  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Grafikai szervező segítségével a magyar jogrendszer felépítésének bemutatása 

− Fiktív esetbemutatás, esettanulmány készítése valamely, az állampolgári jogok biztosa 

által vizsgált ügyről 

− Vita: a jog és az igazság viszonya, miért nem azonos a jog az igazsággal 

− Grafikai szervező segítségével a demokrácia és a diktatúra különbségeinek bemutatása 

− Prezentáció vagy digitális médiatartalom készítése a diktatúrák lélektanáról vagy a 

diktatúrákkal szembeni ellenállás különböző formáiról 

− Vita: a polgári engedetlenség létjogosultsága, lehetséges okai és módszerei 

− SWOT analízis készítése a mai magyar jogrendszer gyakorlati működéséről 

− Vita: a közteherviselés szerepe az állam működésében, hogyan javítható az adómorál 

− Vita: a korrupció okairól és a probléma lehetséges megoldásairól, lehetséges –e 

korrupciótól mentesen működő állam 

− Plakátkészítés az állampolgári jogokról és kötelezettségekről 

− Szituációs gyakorlat: az igazságszolgáltatás működésnek bemutatása egy fiktív eljáráson 

keresztül 

− Önálló kutatómunka: az országgyűlési választás rendszerének alakulása 1867 és 2014 között, 

vagy népszavazások Magyarországon 1990-2018 között, különös tekintettel a részvételi 

arányok és a választópolgári magatartás elemzésére 

− Tudósítás vagy riport készítése egy fiktív vagy valós országgyűlési vitanapról források, a 

média-megjelenések segítségével 

− Prezentáció vagy digitális médiatartalom készítése a jövő nemzedék jogairól vagy valamilyen 

jogvédő mozgalom, civil szervezet tevékenységéről (például szüfrazsettek, polgárjogi 

mozgalmak) 

− Szövegalkotás: elemző esszé a választói akarat érvényesüléséről különböző választási 

rendszerekben / a választói magatartást befolyásoló tényezőkről / a választási csalások 

lehetséges formáiról és megelőzésük módjáról / a választói apátia lehetséges okairól 

− Szövegalkotás: Magyarország Alaptörvényének szerepe  

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  
5.1.9. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– felismeri a világ magyarsága, mint nemzeti közösség összetartozásának jelentőségét; 

– véleményt alkot a nemzetek és a globalizáció összefüggéseiről; 



– felismeri és értékeli a helyi, regionális és országos közgyűjtemények nemzeti kulturális 

örökség megőrzésében betöltött szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megbeszéli a nemzeti érzület sajátosságait és a hazafiság lehetséges megnyilvánulási 

formáit; 

– társaival megbeszéli a honvédelem, mint nemzeti ügy jelentőségét; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

5.1.10. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A nemzethez tartozás emocionális kötődésének kialakítása (ezen az órán?), megerősítése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése  

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A nemzettudat alkotóelemeinek értelmezése 

− A nemzeti érzés sajátosságai, a hazafiság lehetséges megnyilvánulási formái 

− A lokálpatriotizmus és a hazaszeretet közötti kapcsolódás 

− a helyi közösség életében való aktív részvétel, az önkormányzatiság 

− A honvédelmi kötelezettség teljesítésének békeidőben és a különleges működési rend idején 

− A Magyar Honvédség szerepe, feladatai; a katonai szolgálat lehetőségei 

− A nemzetállamok szerepe, feladatai a globális világban és az Európai Unióban 

− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere  

− A határon túli magyar közösségek kihívásai, Magyarország feladatai az anyaországon kívül 

élő magyarság identitásának megőrzésében 

 

− A nemzettudat alkotóelemei; A nemzeti érzület: a nemzeti szimbólumok, a közös nyelv, a 

kollektív történeti emlékezet, a közös kultúra releváns elemei; A világ magyarsága és a 

nemzeti közösség; A honvédelem kérdései a 21. században; A nemzetek, nemzetállamok 

szerepe a globális világban és az Európai Unióban 

5.1.11. FOGALMAK 
nemzet, nemzettudat, nemzeti identitás, lokálpatriotizmus, hazaszeretet, honvédelem, honvédség, 

különleges működési rend, nemzetállam; önkormányzat, önkormányzati testület, 

polgármester, helyhatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Forrásfeldolgozás: 19. és 20. századi szemelvények a hazaszeretetről, a nemzeti identitás 

fontosságáról  

− Digitális médiatartalom készítése: mit jelent nekem a hazám? 

− Vita: milyen tényezők határozhatják meg az azonosságtudatot? 

− Szövegalkotás: kapcsolat a szülőföldhöz, a lokálpatriotizmus szerepe a tanulók életében 



− Szerepjáték: helyi közösségek, helyi érdekeket képviselő civil szervezetek / egy helyi 

önkormányzati testület működése / egy polgármester-választás, választási programok 

− Vita: a helyi közösség életében való aktív részvétel lehetőségei, lokálpatriotizmus a 

gyakorlatban   

− Tanulói előadás, grafikus szervező készítése a nemzetállamok és az Európai Unió 

kapcsolatrendszeréről 

− Vita: a globalizáció hatása a közösségekre, a nemzetekre és a környezetre 

− Grafikai szervező segítségével Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének 

bemutatása  

− Lapszemle készítése egy kiválasztott nemzeti ünnep eseményeiről és sajátosságairól 

− Prezentáció Kutatómunka készítése egy határon túli magyar közösségekről, az őket érő 

kihívásokról 

− Szöveges vagy audiovizuális riport készítése a Magyar Honvédségről  

− Vita: sorkatonaság vagy professzionális hadsereg? (előnyök, hátrányok) 

− Interjú: beszélgetés egy hivatásos katonával 

− Digitális eszközhasználattal tematikus összeállítások szerkesztése egy határon túli magyar 

közösségről 

TÉMAKÖR: A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 
5.1.12. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; 

Szabadság és felelősség; 

– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

– azonosítja az állam gazdasági szerepvállalásának elemeit; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

5.1.13. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A hatalmi ágak  

− A magyar állam intézményrendszere 

− A kormány és szervei 

− Az Országgyűlés felépítése és működése; az országgyűlési képviselők feladatai, jogállása 

− A törvényalkotás folyamata 

− Az igazságszolgáltatás rendszere, felépítése, szereplői és szerepe a demokratikus 

államrendben 

− Az állam gazdasági feladatai 

− A központi költségvetés alapvető felépítése és szerepe 

− A nagy ellátórendszerek és az állami alapfeladatok 



− A magyar állam intézményrendszere; az igazságszolgáltatás rendszere, szervezetei; A 

gazdaság körforgása; A gazdaságpolitika; Az állam gazdasági feladatai; Az állami 

költségvetés 

5.1.14. FOGALMAK 
állam, intézmény, politikai rendszer, hatalmi ágak, jogforrási hierarchia, köztársasági elnök, 

Országgyűlés, törvényalkotás, törvény, országgyűlési határozat, képviselő, mentelmi jog, 

országgyűlési bizottság(ok), házszabály, parlamenti frakciók, interpelláció, Kormány, 

miniszterelnök, miniszter, államtitkár; miniszterelnöki, kormány- és miniszteri rendelet, 

Alkotmánybíróság, alkotmánybírósági határozat, Állami Számvevőszék,  Kúria, Országos Bírói 

Hivatal, ügyészség, legfőbb ügyész, főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek, járási és járási 

szintű ügyészségek, az alapvető jogok biztosa, gazdaságpolitika, államháztartás, költségvetés, 

költségvetési egyensúly, adórendszer, adók, járulékok, illetékek, közteherviselés, adómorál, 

korrupció és integritás, hatóság, hatáskör, illetékesség; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése az állam felépítéséről, a hatalmi ágak 

legfontosabb intézményeiről 

− Problémák/okok/megoldások elemzés: a bírói függetlenség kérdései a mai 

Magyarországon, a hatalmi ágak szétválasztásának gyakorlati problémái // az állami 

szervek szerepe a gazdaság tisztaságának ellenőrzésében és a korrupció 

visszaszorításában, az Állami Számvevőszék működése 

− Vita: az állami szerepvállalásról a gazdasági életben 

− Költségvetés tervezése a főbb állami feladatokhoz, vagy egy-egy kiválasztott feladat 

költségeinek részletes kidolgozása, bemutatása és megvédése  

− Szerepjáték: a törvényalkotói munka, egy képzelt jogszabály megalkotása, érvek és ellenérvek 

gyűjtése 

− Prezentáció készítése egy kiválasztott ellátórendszer működéséről, feladatairól Szövegalkotási 

feladat: egy-egy minisztérium felépítésének és feladatainak bemutatása források segítségével  

− Mozaik, szakértői mozaik: az állam szociális funkciói, oktatási, egészségügyi feladatai vagy a 

rendvédelmi szervek feladatai 

− Képzelt riport egy országgyűlési ülésről vagy kormányülésről 

− Önálló kutatás alapján plakát vagy ábra készítése egy kiválasztott államigazgatási szerv vagy 

hivatal felépítéséről, feladatairól 

TÉMAKÖR: A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 
5.1.15. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– jártasságot szerez a jog területének mindennapi életben való alkalmazásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit; 

– tájékozott a munkavállalás szabályozásáról; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

5.1.16. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemléletmód fejlesztése 



− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A mindennapi ügyintézés alapintézményeinek megismerése 

− A hivatalai ügyintézés lehetőségei, az e-ügyintézés 

− A munkáltatók és a munkavállalók alapvető jogai és kötelességei 

− A munkaszerződés alapvető szabályai, a kollektív szerződés szerepe 

− Az önéletrajz és a motivációs levél felépítése, legfontosabb tartalmi és formai elemeinek 

megismerése 

− Az állásinterjúra történő felkészülés szempontjai 

− A szerződések néhány fő típusai: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási szerződés, 

kölcsön- és biztosítási szerződés 

− Az állam, a munkaadók és a munkavállalók közötti érdekegyeztetés szintjei, fórumai 

− Az automatizáció, digitalizáció hatása a munkaerőpiacra 

 

− Az állampolgár és az intézmények, szervezetek kapcsolatai; Munkajogi alapok, 

munkavállalás, munkaszerződés; Munkaerőpiaci változások, előrejelzések; Szerződések 

5.1.17. FOGALMAK 
hivatal, intézmény, szervezet, ügyfélkapu, kormányablak, körjegyzőség, járási hivatal, 

polgármesteri hivatal, polgármester, jegyző, települési, fővárosi és kerületi önkormányzat, 

képviselőtestület, munkaerőpiac, munkáltató, munkavállaló, munkavállalás, önéletrajz, 

motivációs levél, állásinterjú, munkaszerződés, kollektív szerződés, adásvételi, ajándékozási, 

megbízási, vállalkozási szerződés, kölcsön-, biztosítási, tartási és életjáradéki szerződés; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Az e-ügyintézés felületének megismerése, az egyes ügytípusok csoportosítása önálló 

kutatómunka keretében  

− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 

− Grafikai szervező segítségével az egyes ügytípusok és az azokban hatáskörrel rendelkező 

hivatalok csoportosítása 

− Szakértői mozaik: Munkaszerződés, kollektív szerződés, érdekképviselet, érdekegyeztetés 

− Kutatómunka: szakszervezeti-érdekvédelmi esetek felkutatása, a szakszervezetek 

szerepének bemutatása 

− Videóelemzés: állásinterjúk 

− Interjú: beszélgetés egy szakszervezeti vezetővel 

− Szövegalkotás: önéletrajz, motivációs levél; Állásinterjú 

− Szituációs játék vagy helyzetgyakorlat egy fiktív állásinterjún való megjelenésről, szereplésről 

− Prezentáció készítése internetes források alapján a munkaerőpiaci előrejelzésekről 

− Vita: az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi 

következményei, a munkaerőpiacra gyakorolt hatásai 

TÉMAKÖR: Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 
5.1.18. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



– életvitelébe beépülnek a tudatos fogyasztás elemei, érvényesíti a fogyasztóvédelmi 

szempontokat; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

5.1.19. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A fogyasztóvédelem fogalma és lehetséges területei 

− A fogyasztóvédelem gazdasági, társadalmi szerepe, feladatai 

− A fogyasztói érdekek, a kapcsolódó állampolgári jogok megismerése 

− A szavatossággal és a garanciával kapcsolatos jogok és feltételrendszer alapjainak 

megismerése 

− Az internetes vásárlás előnyei és kockázatai 

− A tudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, fogyasztói magatartás szemléletének 

kialakítása 

− A környezetvédelem legfontosabb helyi, országos és globális kérdéseinek megismerése, 

feltárása 

− Az épített és természeti környezetünk védelme iránti elköteleződés kialakítása, erősítése 

5.1.20. FOGALMAK 
fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztó, a fogyasztó jogai, a fogyasztói érdekek védelme, békéltető 

testület, webáruház, garancia, szavatosság, jótállás, természetvédelem, épített környezet, 

klímavédelem, ökológiai lábnyom; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Szövegalkotás: saját tapasztalatok és információgyűjtés alapján tájékoztató/GYIK készítése az 

internetes vásárlással kapcsolatos tudnivalókról / a tudatos vásárlás valamelyik fajtájával 

kapcsolatos tudnivalókról 

− Vázlatírás vagy egyéb grafikai szervező készítése a fogyasztóvédelem szerepéről 

− Vita: A tudatos fogyasztó jellemzői, a különféle fogyasztói magatartásformák hatása a 

természeti környezetre, az emberiség ökológiai lábnyomára / a klímavédelmi aktivizmus 

különböző formáinak hatékonysága 

− Plakát készítése a szavatosság, a garancia és a jótállás alapvető szabályairól, amelyekre kell 

odafigyelnie a vásárlónak 

− Interjú: beszélgetés egy fogyasztóvédelmi tisztségviselővel 

− Médiahasználat (könyvtár, internet, sajtó): fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése és 

esetmegbeszélés keretében történő feldolgozása 

− Forráselemzés és forrásfeldolgozás keretében a biológiai diverzitást veszélyeztető tényezők, a 

legsúlyosabb környezetvédelmi kockázatok összegyűjtése és ábrázolása prezentáció 

formájában a rendszerváltozás utáni legsúlyosabb magyarországi környezetpusztító 

folyamatok és intézkedések összegyűjtése és elemzése 

− SWOT analízis: a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelme 



TÉMAKÖR: Bankrendszer, hitelfelvétel 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 
5.1.21. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg; 

– társaival megbeszéli a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, illetve feltételeit; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

5.1.22. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A monetáris politika fogalmának és alapvető jellemzőinek megismerése  

− A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai 

− A kereskedelmi bankok jellemzőinek, tevékenységének megismerése 

− A pénzügyi intézetek típusai 

− A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai 

− A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltételei 

− A bank alapvető tevékenysége; Kétszintű bankrendszer: központi bank és kereskedelmi 

bankok; A Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények; Hitelfelvétel 

5.1.23. FOGALMAK 
Bank, kétszintű bankrendszer, jegybank, Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bank, pénzügyi 

intézmények, hitel, hitelszerződés, a hitelek típusai, kamat, hitelfedezeti mutató, 

jövedelemarányos törlesztő részlet, jelzáloghitel, kezesség, hitelbiztosítás, teljes hiteldíjmutató 

(THM), futamidő, követeléskezelés, hitelközvetítő, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, 

gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Grafikus szervező készítése: a magyar bankrendszer működése, felépítése 

− Vita: a tudatos és megalapozott hitel felvétele / miért van szükség a hitelre?  

− Plakát készítése a hitel kockázatairól 

− Véleményvonal segítségével a hitelkockázatok közös mérlegelése 

− Beszélgetőkör a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjairól és feltételeiről 

− Lapszemle készítése a Magyar Nemzeti Bank gazdaságélénkítő, pénzügyi szektor működését 

szabályozó tevékenységéről 

− Digitális tartalom készítése: pénzügyi tudatosságot erősítő videók 

− A Magyar Nemzeti Bank versenyképességi programjainak elemzése 

TÉMAKÖR: Vállalkozás és vállalat 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 
5.1.24. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
– értelmezi a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 



5.1.25. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemlélet fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A vállalkozás fogalmának értelmezése 

− A vállalkozási formák, cégtípusok megismerése 

− Az egyes cégtípusok, vállalati formák szerepe a gazdaságban 

− Az üzleti terv fogalma, célja  

− A vállakozás mikro- és makrokörnyezeti tényezői 

− A vállalkozás működési köre és környezete; A vállalkozások típusai; Vállalkozási terv; A 

vállalatok fajtái 

5.1.26. FOGALMAK 
jogi személy, vállalkozás, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, betéti társaság (bt.), korlátolt 

felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), zártkörű (zrt.) és nyilvános (nyrt.) 

részvénytársaság, startup, a vállalkozások mikro- és makrokörnyezete; vállalkozói kompetenciák, 

üzleti terv, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése a vállalkozások fajtáiról, a vállalatok típusairól 

− Információgyűjtést követően egy vállalkozás üzleti tervének vizsgálata / az utóbbi évtized 

néhány legsikeresebb magyar kis-és középvállalkozásának elemzése 

− Vita: a kis- és középvállalkozások, családi vállalkozások szerepe, gazdasági, társadalmi 

fontossága // vállalkozásbarát környezet Magyarországon politikai, társadalmi és 

gazdasági megközelítésekben  

− Szövegalkotás, SWOT analízis vállalkozási ötletek, egy tetszőleges vállalkozás tervének 

bemutatása 

− Szövegalkotás: vállalkozói kompetenciák elemzése 

 



6. Első idegen nyelv 

9–12. évfolyam 
 

A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban első idegen nyelvként angol és német nyelvek 

választhatók. A diákok a 9. évfolyamon heti 3, a felsőbb évfolyamokon heti 4 órában tanulják az 

első idegen nyelvet. 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki 

tudja fejezni. 
A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett nyelvi 

fejlesztésre, valamint annak eredményeire, ezért – megfelelő számú jelentkező esetén - csoportbontással 

igyekszünk homogén nyelvi szintű csoportok kialakítására. Továbbra is fontos szerepet játszik a 

nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a 

valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és 

a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett 

nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 

árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át tartó 

nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre tudatosabb 

elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a társértékelés 

alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul 

más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 

hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének 

értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 

készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási 

folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 

gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, 

információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven 

utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban 

vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online 

nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és 

pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel 



lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése 

digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több 

szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, 

felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák 

hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti 

kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az 

információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- 

és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más 

nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, 

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat 

megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik a 

munkavállalásra.  
Módszerek 

A nyelvoktatás során kiemelten fontos, hogy a pedagógus a tanulók előzetes tudásának, a tanulási 

képességeik fejlettségének, az adott tananyag nehézségi fokának, motiváló hatásának, az új 

ismeretek mennyiségének figyelembevételével tervezze meg a tanulási-tanítási folyamatot. A 

hatékonyság növelése érdekében – a tanulói létszám függvényében – nyelvi szintfelmérők alapján 

törekszünk angol nyelvből a homogén nyelvi csoportok kialakítására, angol és német nyelvből a 

tanórai munka során kiemelt figyelmet fordítunk a differenciálásra az egyes tanulók céljainak, 

illetve a vizsgakövetelményeknek megfelelően.  
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára 

olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a nyelvet 

eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának megfelelően 

alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely 

épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással pedig 

gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes 

kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán 

egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Ezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és 

elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a 

nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A 

nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az 

iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában a 

nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, online 

levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.), amelyek feltételezik és 



fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos 

feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-

központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott 

kommunikációt. A nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási 

sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és 

tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi 

tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi 

beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az 

ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres 

idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E 

tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és 

értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is 

szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad 

nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és egyre 

inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint 

saját és társai haladását értékelni. 

Motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórákat iskolán kívüli rendezvények 

látogatásával egészítjük ki, melyhez támogatást jelent iskolánk gazdag külső partneri hálózata. 

Szoros együttműködést építettünk a ki a Pécsi Tudományegyetem nyelvi tanszékeivel, Pécsen és 

Baranyában működő nyelvi- és kulturális központokkal.  

Támogatjuk tanulóink részvételét nyelvi szintjüknek megfelelő versenyeken, pályázatokon. 

 A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 

illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a 

szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A 

nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert 

információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos 

szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, 

hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell 

tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött 

funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A 

használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan 

kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.  
 A célnyelvi országokba kirándulásokat, nyelvi utakat, diákcseréket is szervezünk, ezzel lehetőséget 

kínálunk az idegen nyelvet tanuló diákok számára, hogy anyanyelvi környezetben fejleszthessék 

tudásukat és közvetlen módon ismerjék meg a célnyelvi országok kultúráját, az ott élő emberek szokásait, 

életmódját. A nyelvgyakorláson túl ezek az utazások fejlesztik diákjaink kommunikációs-, digitális-, 

személyes és társas-, valamint az önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáit, valamint fontos 

eszközei a toleranciára nevelésnek. 



Tanulási eredmények 

A 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti cél. A tanulóknak fel kell 

készülniük legalább a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. 

A magasabb szintről induló, haladó csoportok tanulóit emelt szintű nyelvi érettségi és/vagy 

államilag elfogadott  B2/C1 szintű komplex nyelvvizsga sikeres teljesítésére ösztönözzük.  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, 

személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív 

nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 
A 9-12. évfolyamon valamennyi, az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban 

jelentősen bővülnek, és feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben történik. Egyre hangsúlyosabbá 

válnak a kereszttantervi, interkulturális és célnyelvi vonatkozások, valamint a tudásmegosztással és 

ismeretszerzéssel kapcsolatos tartalmak. Az általános iskolában még egy témakörként kezelt személyes 

és környezeti témák gimnáziumban már önálló egységként jelennek meg. Új témakörök a négyéves 

nevelési-oktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a tudomány és technika és a kommunikáció; a 11-12. 

évfolyamon: az ember és társadalom, a munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A közéleti 

témakör kiegészül a hobbik, a szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9-10. 

évfolyamon az iskola és a tanulás témáit, 11-12. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az 

érettségire való felkészítést állítja fókuszba. 

Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező nyelvi 

funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9-10. évfolyamra, valamint a 11-12. 

évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi 

funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola 4., 5-6., és 7-8. évfolyamok kerettanterveiben 

megadott listákra épülnek, azok kötelező ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik, és a tanulónak 

témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket. 

9–10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját tovább fejlessze. A nyelvi 

alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és 

szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez 

továbbra is összhangban áll a NAT-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési 

célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon 

keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás 

átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti 

és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.  
Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos 

nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs helyzetben tudja 

használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a használható 

nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa. Egyre 

inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a 

nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább 

személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a diák 

továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos munkaformák 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például projektmunkákban, 

kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, 



illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből 

adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek 

által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit 

felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat 

terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció, az 

utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes 

és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az 

életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. 

Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig 

hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási 

tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok 

feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan kiválasztott, 

autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, valamint 

interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest 

hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri legalább a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó nyelvi 

funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9-10. évfolyamokra vonatkozó 

listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további gyakorlása, 

tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

A 9. évfolyam végén a tanulók vizsgát tesznek a tanév anyagából. 

Nyelvi funkciók az első idegen nyelvre a szakasz végéig: 

— bemutatás 

— telefonálás  

— elismerés kifejezése  

— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése 

— aggódás, félelem kifejezése  

— üdvözletküldés  

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben  

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben  

— elemek összekapcsolása szóban  

— kiemelés, hangsúlyozás  

— mondandó összefoglalása  

— beszélgetés lezárása 

— együttérzés kifejezése  

— szemrehányás kifejezése  

— segítségkérés és arra reagálás  

— segítség felajánlása és elfogadása  

— tanács kérése és adása  



— reklamálás  

— engedélykérés és arra reagálás  

— feltételezés, kétely kifejezése  

— ok-okozat kifejezése  

— magyarázat kifejezése  

— emlékezés, nem emlékezés kifejezés 

— elkeseredés kifejezése  

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése  

— bosszúság kifejezése  

Nyelvi elemek, struktúrák az első idegen nyelvre a szakasz végéig: 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben 

— modalitás 

— múltbeli szokások kifejezése 

— feltételesség kifejezése  

— függő beszéd kifejezése jelenidőben  

— függő beszéd múlt idejű igével  

— szenvedő szerkezetek 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám, számok, sorszámok, megszámlálható 

főnevek, megszámlálhatatlan főnevek 

— minőségi viszonyok: melléknevek fokozása rendhagyó melléknevek fokozása, 

összehasonlítás, leírás  

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései 

— időbeli viszonyok: gyakoriság, időpontok/dátumok, időtartam, időpont meghatározása  

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése  

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások, kötőszavak, személyes névmások, 

határozatlan névmások  

— birtoklás kifejezése múlt időben 

— vonzatos igék 

— műveltető szerkezetek 

— infinitív/igeneves szerkezetek 

— mellékmondatok (alanyi, tárgyi, helyhatározói, időhatározói, okhatározói, célhatározói, 

vonatkozó) 

— visszakérdezés 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 9–10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 238 óra. 

  



A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Személyes vonatkozások, család, életmód, ember és társadalom 40 

Lakóhely és környezet 20 

Iskola és oktatás 15 

Utazás, nyaralás, turizmus 20 

Közélet, szórakozás 20 

A célnyelv és a nyelvtanulás 20 

Interkulturális témák 15 

Tantárgyközi témák és tevékenységek 20 

Aktuális témák 23 

Tudomány és technika, kommunikáció  15 

Ismeretszerzés és ismeretátadás 30 

Összes óraszám: 238 

 
TÉMAKÖR: Személyes vonatkozások, család, életmód, ember és társadalom  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

6.1.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, 

a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid 

jellemzésével; 

− leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

− érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

− előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

− a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

− a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

− a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá 

intézett célnyelvi kérdésekre; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 



− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

6.1.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök, 

családi viszonyok, barátok, híres emberek 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen és 

tágabb környezet, szabadidő töltése 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ház részei, 

bútorok, készülékek, ruhák és kiegészítők 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyaralás, 

iskolai és családi ünnepek  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbik, 

szabadidős tevékenységek, egészséges táplálkozás, testmozgás, az orvosnál, házkörüli 

munkák 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kiterjedt 

család, társadalmi viszonyok, ruházat és divat, kapcsolatok, gyakori betegségek, 

hagyományos gyógymódok, pozitív és negatív tulajdonságok 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o Közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

− internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o különböző családtípusok 

o szerepek a családon belül 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

− Vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban 

− Szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel 

− prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek a célnyelvi országokban és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

− Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 



TÉMAKÖR: Lakóhely és környezet 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

6.1.3. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

–  egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

6.1.4. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: állatok, 

növények  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet, 

otthon, város, kisváros, falu, vidék 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

katasztrófák, környezetvédelmi kampányok 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem, állatvédelem, háziállat-tartás, természeti források védelme 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek, fenntarthatóság, időjárás és éghajlat, évszakok 

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás/prezentáció készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 



— Vitafórum:  

o Hasznosak-e az állatkertek? 

o Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

o Természetfilm megtekintése célnyelven 

TÉMAKÖR: Iskola és oktatás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

6.1.5. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

akár önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

6.1.6. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: iskolai 

dolgozók 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási 

intézmények, az iskolaépület részei  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: iskolán kívüli és 

belüli tanulásra használt tárgyak 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: iskolai 

rendezvények, iskolai hagyományok, események, tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek 

− A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: a magyar és a célnyelvi 

országok oktatási rendszere  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tanulás, 

nyelvhasználat az iskolán kívül, társadalmi események, hagyományok őrzése 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantárgyak, 

tudás, nyelvtanulási célok, különböző tanulási módok 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 



− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o kisfilm készítése: „A mi iskolánk” 

— Internetes kutatómunka:   

o képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írásai anyanyelvi barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Utazás, nyaralás, turizmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

6.1.7. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

6.1.8. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: turisták, 

idegenvezetők 



− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: szállásfajták, 

úticélok, látványosságok, magyar és külföldi nevezetességek.  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: emlékművek, 

kiállítások, úti okmányok, közlekedési eszközök, nyomtatványok, prospektusok  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: belföldi és 

külföldi nyaralás 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: utazás 

tervezése, szervezése, városnézés 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: egyénileg 

szervezett és csoportos utazások, valuták, kulturális különbségek, turizmus hatása az 

emberekre és a gazdaságra  

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi utazásra – checklist készítése 

— Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Vitafórum 

o Egyéni vagy társasutazás? 

o Üdülés vagy aktív nyaralás? 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Közélet, szórakozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

6.1.9. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 



− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

− összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

6.1.10. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közéleti 

személyek, közigazgatás, turisták 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

intézmények, állami intézmények, éttermek, hotelek, belföldi és nemzetközi 

látványosságok, élet a városban/vidéken 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

események, szórakozási formák 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

szolgáltatások, útbaigazítás, látványosság, nevezetesség bemutatása 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbik, 

szórakozás, kultúra 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

szabadidős tevékenységek, hobbik, művészeti és kulturális események, koncertek, filmek, 

könyvek, számítógépes játékok, sport, telefonos alkalmazások 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok 

— Projekt munka 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  



o brossúrák, adatlapok kitöltése 

o film/könyvajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— egy – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – anyanyelvi film megtekintése, megbeszélése 

— egy rövid anyanyelvi novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: A célnyelv és a nyelvtanulás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

6.1.11. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat; 

− nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

− céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

− ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

− félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

− a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 

− a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

− nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

− használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

− hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

− megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

− összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 



− a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

− a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni; 

− hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

6.1.12. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi 

készségek, nyelvtanulási stratégiák, nyelvek, önálló tanulás 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

o a magyar és a célnyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő anyanyelvű osztály ’hírlaphoz’ (felhasználva az 

aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

o hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal a célnyelven 

TÉMAKÖR: Interkulturális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

6.1.13. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

− ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

− felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 



6.1.14. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: különböző országok szokásai és 

hagyományai 

− Célnyelvi országok jellemzőinek ismerete: emberek és kultúrák, hagyományok, jellemző 

nevezetességek, nemzeti sportok, hagyományos konyhaművészet, helyi nyelv, 

látványosságok 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és a célnyelvi országokban  

o a falvak szerepe manapság Magyarországon és a célnyelvi országokban 

o Mik a legfőbb sportágak Magyarországon és a célnyelvi országokban 

o és miért? 

— Internetes kutatómunka 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o a filmgyártás története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy a célnyelvi országok specialitása? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— Vitafórum 

o Mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

TÉMAKÖR: Tantárgyközi témák és tevékenységek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

6.1.15. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

6.1.16. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt munka (egyéni) 



o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o Kell-e a mindennapos testnevelés? 

o Fontos-e a zene és a tánc? 

o Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

6.1.17. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

− megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

6.1.18. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő anyanyelvi hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stilusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  



TÉMAKÖR: Tudomány és technika, kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

6.1.19. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

6.1.20. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: mindennapos 

alapvető eszközök, háztartási berendezések, mobiltelefon, számítógép, internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

technológia használata a mindennapi életben, technológia a tanulásban és a munkában,  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, 

közösségi oldalak 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o az oktatást 

o a kommunikációt 

o a világ internet nélkül 

− Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

− Vitafórum  

o Az internet jövője 

o Mire jó a virtuális valóság?  



o Haladás-e minden változás? 

o A közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés és ismeretátadás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

6.1.21. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

6.1.22. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó anyanyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása célnyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Anyanyelvi filmek, programok ismertetése célnyelven a faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

11–12. ÉVFOLYAM 
 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1/B2 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi 

követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ 

megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. A 

tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresztül 

használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly 

módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges 



nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre 

kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a 

társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), 

a ’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés 

lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció). Egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi 

stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már 

változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített 

szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, 

mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott 

szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és 

javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára 

ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja 

céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben anélkül, 

hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi társalgásra is. 

A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők 

attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza 

olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért 

standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző 

csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt. 

A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. Szókincsében 

változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a 

megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles 

körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már 

többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. Interkulturális 

tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni 

célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, 

érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és 

készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban 

is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor változásának 

következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes tématartomány még 

kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb jelentőséget 

kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális ismeretek vagy egyes 

kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, 

hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. 

Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a 

gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén 

elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló 

lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia 



megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja 

fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie a nyelvi érettségi feladataival, 

követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az 

értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése 

érdekében a középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással 

kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint 

arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az emelt 

szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök mellett 

az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra. 

A 11-12. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi 

példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon: 

— álláspont, vélemény kifejezése (véleményem szerint…, személy szerint…) 

— érvek felvezetése (különösen fontosnak tartom, hogy…, figyelembe véve, hogy …, 

mindannyian egyetérthetünk abban, hogy …)  

— egyetértés mások érveivel (Teljesen egyetértek. Pontosan ugyanezt gondolom.) 

— kétely, bizonytalanság kifejezése (Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy…, Értem, hogy 

mire gondolsz, de…)   

— mások érveivel való egyet nem értés (Sajnos nem értek ezzel egyet…, Részben 

egyetértek…,) 

— konklúzió levonása (Arra próbálok kilyukadni…, Összeségében…)  

— statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (A példák alapján…, Amint az 

ábra mutatja…) 

— reklamáció, panasz kifejezése (Szeretnék panaszt tenni. Szeretném a vételárat visszakapni.) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Bocsánatot kérek. Sajnálom.)  

— érzések kifejezése (Elégedett vagyok. Zavarban vagyok.)   

— szükségesség kifejezése (Fontos, hogy…, Nem szükséges, hogy…)  

— dicséret, kritika kifejezése (Gratulálok!) 

— javaslat és arra reagálás (Azon gondolkodtam, hogy…, Remek ötlet. )  

— információkérés (Meg tudná mondani, mikor indul a következő vonat?) 

— egymást követő események leírása (Először, másodszor, később, végül) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Zavarhatom egy percre?) 

— segítségkérés és arra reagálás (Kérhetek egy szívességet? Tudnál segíteni?) 

Nyelvi elemek és struktúrák első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon: 

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben 

— jövőidejűség kifejezése a múltban 

— cselekvés, történés kifejezése múlt időben 

— feltételes mód kifejezése, óhajtó és irreális óhajtó mondatok  

— függő beszéd 

— vonatkozó névmások / mellékmondatok 

— közvetett kérdések 



— műveltetés kifejezése 

— igei vonzatok 

— szövegkohéziós elemek 

— inverzió, szórend, kiemelések 

— képzők  

— visszaható névmások  

— mellékmondatok: módhatározói mellékmondat, hasonlító mellékmondat, következtető 

mellékmondat, megengedő mellékmondat  

— passzív szerkezetek, módbeli segédigékkel jelen és múlt időben 

— főnévi és melléknévi vonzatok  

— folyamatos és beálló melléknévi igenevek  

— módbeli segédigék másodlagos jelentése  

— elváló és nem elváló igekötők  

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 
— az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából 

születő célnyelvi szöveget; 

— létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A 11–12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 248 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Személyes vonatkozások, család, életmód 20 

Lakóhely és környezet 15 

Utazás, nyaralás, turizmus 15 

Közélet, szórakozás 15 

A célnyelv és a nyelvtanulás 20 

Interkulturális témák 20 

Tantárgyközi témák és tevékenységek 20 

Aktuális témák 20 

Tudomány és technika, kommunikáció 15 

Ember és társadalom 15 

Pénzügyi ismeretek 13 

Karrier és munkavállalás 15 

Ismeretszerzés és ismeretátadás 20 

Érettségi vizsgára való felkészülés 25 

Összes óraszám: 248 

TÉMAKÖR: Személyes vonatkozások, család, életmód 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

6.1.23. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 



− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget; 

− értelmezi az összefüggéseket; 

− megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő 

tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

− érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

− beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

− szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban 

és az idetartozó érettségi témákban. 

6.1.24. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök, 

családon belüli kapcsolatok, generációk, példaképek 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen és 

tágabb környezet, munkahely, egészségügy 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ház részei, 

bútorok, készülékek, betegségek kezelése, testmozgás 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyaralás, 

iskolai és családi ünnepek, sportesemények, betegségek 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: napi 

rutin, szokások, egészséges táplálkozás, étterem, az orvosnál, házkörüli munkák, háztartás 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kiterjedt 

család, társadalmi jólét, társadalmi viszonyok, ruházat és divat életszakaszok, kapcsolatok, 

jövőbeli tervek, gyakori betegségek/sérülések, egészségügy, pozitív és negatív 

tulajdonságok, személyes siker és kudarc  

− Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 



− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 

o  életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

o  Az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o A házasságok az égben köttetnek 

o Vannak-e még családi példaképek? 

TÉMAKÖR: Lakóhely és környezet 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

6.1.25. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

− megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

− szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

− beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

− környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és 

cserél információt; 

− érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 



− érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot 

szöveget szóban és írásban; 

− szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban 

és az idetartozó érettségi témákban; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

6.1.26. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: állatok, 

növények, környezetvédelem  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet, 

otthon, város, kisváros, falu, vidék, földrajzi helyek, kontinensek, Földünk 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

katasztrófák, környezetvédelmi kampányok  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem, állatvédelem, háziállat-tartás, természeti források védelme 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek, fenntarthatóság, időjárás és éghajlat, évszakok, újrahasznosítás 

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 

o Mindennapi természetvédelem 

— Csoportos projektmunka  

o A hulladék újrahasznosítás lehetőségei  

— Kutatómunka az interneten 



o alternatív energiaforrások 

o globális felmelegedés 

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

TÉMAKÖR: Utazás, nyaralás, turizmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

6.1.27. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

6.1.28. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: turisták, 

idegenvezetők, közszolgáltatók 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: szállásfajták, 

úticélok, látványosságok, nevezetességek, közszolgálati hivatalok 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: emlékművek, 

kiállítások, úti okmányok, közlekedési eszközök, nyomtatványok, prospektusok 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: belföldi és 

külföldi nyaralás, fesztiválok 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: utazás 

tervezése, szervezése, városnézés, vezetett túrák 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: egyénileg 

szervezett és csoportos utazások, valuták, kulturális különbségek, turizmus hatása az 

emberekre és a gazdaságra, turizmus új területei, wellness, nyelvtanulás 

− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 



— Önálló projektmunka  

o Prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o Plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— Csoportos projektmunka 

o film készítése a lakóhely nevezetességeiről 

— kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

o A turizmus hatása a gazdaságra, társadalomra 

— Vitafórum 

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o Olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

TÉMAKÖR: Közélet, szórakozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

6.1.29. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

− megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét 

is; 

− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

− a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános 

és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

− nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

6.1.30. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közéleti 

személyek, közigazgatás  



− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

intézmények, állami intézmények, éttermek, hotelek, belföldi és nemzetközi 

látványosságok, élet a városban/vidéken 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: belépőjegyek, 

nyomtatványok, prospektusok  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

események, szórakozási formák 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

adminisztráció, szolgáltatások, útbaigazítás, látványosság, nevezetesség bemutatása 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbi, 

szórakozás, kultúra 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

szabadidős tevékenységek, hobbik, művészeti és kulturális események, koncertek, filmek, 

könyvek, számítógépes játékok, sport, telefonos alkalmazások, média 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő anyanyelvi szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

— Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 

— Vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: A célnyelv és a nyelvtanulás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

6.1.31. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 



− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 

ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat 

jelentését; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

− a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő 

célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.  

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, 

beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

− hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

− elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

− hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket; 

6.1.32. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi 

készségek, nyelvtanulási stratégiák, nyelvek, kiejtések, dialektusok, önálló tanulás 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

— Vitafórum 



o Miért halványulnak el a dialektusok? 

o Internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

TÉMAKÖR: Interkulturális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

6.1.33. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

− ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

− interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

− megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

− alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

− szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

− interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája 

közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

− tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

− átadja célnyelven a magyar értékeket; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

6.1.34. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi országok kulturális szokásainak, jellemzőinek ismerete: szokások és 

hagyományok 

− Célnyelvi országok jellemzőinek ismerete: emberek és kultúrák, hagyományok, jellemző 

nevezetességek, nemzeti sportok, hagyományos konyhaművészet, helyi nyelv, 

látványosságok, művészetek, történelem 

− Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

− Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

− Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

− A célnyelvi országok kultúrájához kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi országok kultúráiról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o A célnyelvi országok rövid történelme 

o A magyar a célnyelvi országok történelmének kapcsolódási pontjai  

o Hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 



o Miért vált a célnyelv világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek célnyelvi prezentálása 

o Milyen más nyelvek találhatók a célnyelvi országokban? 

— Egy anyanyelvi történelmi film megtekintése  

— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása? 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus elképzelés vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

TÉMAKÖR: Tantárgyközi témák és tevékenységek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

6.1.35. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

6.1.36. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o A humán- vagy a reálműveltség a fontosabb? 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

6.1.37. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

6.1.38. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 



− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő anyanyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o célnyelvi sajtótermékek fajtái 

o anyanyelvi újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o híradó rendszeres nézése célnyelven 

o iskolai/osztály hírekből híradó készítése, filmezése célnyelven  

  



TÉMAKÖR: Tudomány és technika, kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

6.1.39. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

6.1.40. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tudósok, 

kutatók, feltalálók, mérnökök  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

átlagemberek/tudósok/IT szakemberek által használt alapvető eszközök, IT eszközök 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

technológia használata a mindennapi életben, technológia a tanulásban és a munkában, 

főbb innovációk 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, az 

internet veszélyei, közösségi oldalak, kutatás, feltalálás 

− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és 

technika tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

— Egyéni project 

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  

o Az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 



o Az okosház mindent megold? 

 

TÉMAKÖR: Ember és társadalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

6.1.41. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

6.1.42. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: család, 

barátok, ismerősök, a társadalom tagjai (tinédzserek, felnőttek, idősek), hatóságok, 

szolgáltatásban dolgozók 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kisvárosok, 

falvak, vidék, otthon, hivatalok 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: mindennapi 

életben használt tárgyak, divattal és ruházkodással kapcsolatos tárgyak  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyaralás, 

családi események és ünnepek, nemzeti és külföldi ünnepek 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vásárlás, 

közszolgáltatások igénybevétele, mindennapi feladatok, közösségi életben való részvétel, 

közösségi szolgálat 

− A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drogfüggő, számítógép-függő, 

munkamániás 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: alapvető nemi 

szerepek, tolerancia, barátságok, kapcsolatok, külső és belső tulajdonságok, egyének közti 

különbségek, generációk közti kapcsolat, bűncselekmény és büntetés 

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és 

társadalom tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 



o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o Korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o Megszüntethetők-e a társadalmi különbségek? 

o Megszüntethetők-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Pénzügyi ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13óra 

6.1.43. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

6.1.44. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

munkavállaló, munkaadó, szellemi és fizikai munkát végző 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közszolgálati 

hivatalok 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: pénz, valuták, 

banki nyomtatványok, reklámok, TV reklámok 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

megtakarítás, pénzköltés és pazarlás, banki szolgáltatások, online vásárlás, deviza-váltás 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: családi 

költségvetés, megtakarítás 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 



− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

— vitafórum 

• Ki kezelje a családi kasszát? 

• A munka jutalma a zsebpénz? 

• Hitellel kezdődjön a felnőtt élet? 

• A reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 

 

TÉMAKÖR: Karrier és munkavállalás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

6.1.45. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

6.1.46. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

szakemberek, munkavállalók, munkáltatók, kollégák  



− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

munkahelyek, irodák  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: különböző 

foglálkozásokban használatos tárgyak, eszközk 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: állásinterjúk, 

megbeszélések 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tervezés, 

élethosszig tartó tanulás, állásjelentkezés 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

karrierválasztás, nyári munkák, munkaidő, részmunkaidő, munkanélküliség, csapatmunka, 

egyéni feladatok, kooperáció, kritikus gondolkodás, mobilitás, önéletrajz 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszélgetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o Közkedvelt szakmákbemutatása 

— vitafórum 

• Nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

• Csak az egyetem lehet a cél? 

• Létezik ideális munkahely? 

• Hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés és ismeretátadás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

6.1.47. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összetettebb információkat ad át és cserél; 

− összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 



− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

− használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

− használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

− használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

6.1.48. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Idegennyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása a célnyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

nyelvi fejlesztésre. 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Érettségi vizsgára való felkészülés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

6.1.49. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

− alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

− összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

− megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

− informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

− aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

− megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 



− nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

− egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat 

értelmez és használ; 

− közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

− közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

− az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

− az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

6.1.50. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

− A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő 

átgondolása 

− A folyamatos beszéd és az összetett gondolatmenet kifejezésének gyakorlása 

− Az emelt szintű érettségire készülő diákok differenciált segítése.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan 

 



7. Második idegen nyelv 

9-12. évfolyam 
 

A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban második idegen nyelvként – megfelelő számú jelentkező 

esetén, arányos csoportlétszámok mellett – angol, német, francia, spanyol, olasz és orosz nyelv 

választható. 

 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló 

nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai 

életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig 

digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A második 
idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja a 
kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és 
szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott 
változatait.  
A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú, 

felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet 

játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek 

(idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, 

internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói 

magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. 

A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, ezért – megfelelő számú jelentkező 

esetén - csoportbontással igyekszünk homogén nyelvi szintű csoportok kialakítására. A második 

idegen nyelv építkezik az első élő idegen nyelv tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a 

kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció 

fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, 

valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi 

tudatosság. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul 

más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 

hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének 

értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 

készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási 

folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 

gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, 

információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven 

utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban 

vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online 

nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  



A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és 

pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel 

lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése 

digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több 

szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, 

felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák 

hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást 

lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és 

tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- 

és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más 

nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, 

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat 

megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a 

munkavállalásra.  

 

Módszerek 

A nyelvoktatás során kiemelten fontos, hogy a pedagógus a tanulók előzetes tudásának, a tanulási 

képességeik fejlettségének, az adott tananyag nehézségi fokának, motiváló hatásának, az új 

ismeretek mennyiségének figyelembevételével tervezze meg a tanulási-tanítási folyamatot. A 

hatékonyság növelése érdekében – a tanulói létszám függvényében – igyekszünk nyelvi 

szintfelmérők alapján homogén nyelvi csoportokat kialakítani, de a tanórai munka során kiemelt 

figyelmet fordítunk a differenciálásra.  

Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan 

életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet 

eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának megfelelően 

alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek. 

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely 

épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok 

kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak 

tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-

mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére. 

Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása szervesen épít az 

anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során megszerzett stratégiák 

alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és különbségekre. 

A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek révén a 

tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak 

fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a 

körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében.  



A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az 

élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen nyelv tanulása 

során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási stratégiák további 

alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában való útmutatásra, valamint 

az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. Fontosak a kooperatív 

módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a 

probléma- és folyamatközpontú gondolkodást és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. 

Az oktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és 

igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak 

feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően 

a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon 

szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen idegen nyelven.  

A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által 

a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot teremthet a célnyelven 

beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik. Az 

ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a 

rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. A célnyelvi országokba kirándulásokat, nyelvi utakat, diákcseréket is szervezünk, 

ezzel lehetőséget kínálunk a második idegen nyelvet tanulók számára is, hogy anyanyelvi 

környezetben fejleszthessék tudásukat és közvetlen módon ismerjék meg a célnyelvi országok 

kultúráját, az ott élő emberek szokásait, életmódját. A nyelvgyakorláson túl ezek az utazások 

fejlesztik diákjaink kommunikációs-, digitális-, személyes és társas-, az önkifejezés és kulturális 

tudatosság kompetenciáit, valamint fontos eszközei a toleranciára nevelésnek. Mindezek révén a 

nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a 

célnyelven közvetíteni.  

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára mind tartalmi, mind pedig 

nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy 

segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából 

meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia, 

azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, 

hogy a szövegeket megértse, hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból kinyert információkat fel 

tudja használni saját céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi 

eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazva 

jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a szövegértés és a 

szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját tudatosan kezelje, valamint 

szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, jó hangulatú 

tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, nyelvi 

és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanári és a 

társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a második idegen nyelv esetében is segítik a 

tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. 

Önbizalma így erősödhet, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A 

nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, és egyúttal 

egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, valamint saját és 

társai haladását értékelni. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba ágyazottan, 

szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel 

megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében 

továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórákat iskolán kívüli rendezvények 

látogatásával egészítjük ki, melyhez támogatást nyújt iskolánk gazdag külső partneri hálózata. 



Szoros együttműködést építettünk a ki a Pécsi Tudományegyetem nyelvi tanszékeivel, Pécsen és 

Baranyában működő nyelvi- és kulturális központokkal, valamint nemzetközi szervezetekkel (pld. 

Alliance Francaise, Instituto Cervantes, Goethe Institut). 

Az idegen nyelv tanórán kívüli elsajátításának kifejezetten gazdag lehetőségeivel élhetnek a 

második idegen nyelvként angolt, németet és franciát tanuló diákok. Őket ugyanis az adott nyelvi 

tagozatok igyekeznek bevonni az arculatukat adó tradicionális programjaikba, utazásaikba, nyelvi 

műhelyeikbe, színjátszó csoportjaikba, versenyeikbe. 

Támogatjuk tanulóink részvételét nyelvi szintjüknek megfelelő versenyeken, amelyeknek célja 

lehet egyrészt a gyakorlás, hiszen a versenyszituáció felfokozott hangulata aktivitásra serkent, 

fejleszti a koncentrációt. Másrészt pozitívan hat tanulóink személyiségfejlődésére, a 

sikerélményeken keresztül erősíti tanulóink magabiztosságát az objektív, külső értékelésen 

keresztül. 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a kezdő szintről induló csoportban 

minimum a KER szerinti A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ha a tanuló már az általános 

iskolában is tanulta a nyelvet, és a nyelvi szintfelmérés alapján haladó csoport is indítható, 

magasabb kimeneti szint is elvárható. 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át 

tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális 

nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá kiaknázza a 

tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra, közvetítésre, 

ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  

A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló: 

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

− nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 
A második élő idegen nyelv kerettantervben az általános bevezetőt az adott kétéves nevelési-

oktatási szakaszban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása követi. Ezután az 

egyes témaköröknél megtalálhatóak a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok, 

illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol 

tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák 

bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű 

feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e 

(pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, 



egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak 

találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak gondolatébresztő 

példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meghatározásával nem kötelező 

érvényűek. 

A témakörök tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. Ennek 

megfelelően a 9-10. évfolyamon a tanulási eredmények 10 témakör köré csoportosítva 

fogalmazódnak meg, melyek közül nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes és környezeti témák, a 

célnyelvi vonatkozások, valamint az információszerzés és a tudásmegosztás. 

A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt megegyeznek, ám a hozzájuk rendelt tanulási 

eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt tevékenységek bővülnek. Különbséget a tudomány 

és technika témakör jelent, mely 9-10. évfolyamon még a tantárgyközi témakör részeként jelenik 

meg, de a 11-12. évfolyamon már önállóvá válik. Valamennyi téma a valós nyelvhasználathoz 

kapcsolódik, és a hozzájuk tartozó óraszámok leginkább a súlyozásukra való javaslatok. A 

tématartományokhoz megadott célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a felsőbb évfolyamokon 

bővebb, gazdagabb szókincset jelölnek. A 9-10. évfolyamra, valamint a 11-12. évfolyamra 

vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részében kerülnek felsorolásra azok a nyelvi funkciók, 

nyelvi struktúrák és elemek, amelyek az adott nevelési-oktatási szakaszra vonatkoznak és 

amelyeket a nyelvtanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell 

sajátítania. 

 

7.1. 9–10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen a célnyelv 

alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai segítségével a 

második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális kompetenciáját. A 

nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre hangsúlyosabbá válnak a 

társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek 

fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési 

célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon 

keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás 

átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti 

és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban a 

továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. Ezért a 

nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen nyelvet is egyre 

inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a 

többféle értékelési forma, melyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, 

megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább 

önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények 

figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi 

tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal 

ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása 

során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 



A 9. évfolyam végén a tanulók vizsgát tesznek a tanév anyagából. A szakasz végére a tanuló eléri 

legalább a KER szerinti A1+ szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó nyelvi 

funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek 

megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint 

azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják. 
Nyelvi funkciók a második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon: 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése személyre vonatkozó 

információkérés, információadás (Név, kor, származás, lakhely, személyes képességek, 

hobbi). 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Mi ez? Milyen? Hogy 

mondják?) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Kellemes Karácsonyt! Boldog új évet! Kellemes 

húsvéti ünnepeket!) 

− köszönet kifejezése (Köszönöm! Köszönöm szépen!) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Szívesen! Nincs mit!) 

− megszólítás kifejezése és arra reagálás (Elnézést! Segíthetek?) 

− telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (Halló! Itt … beszél.)  

− bemutatkozás megfogalmazása (A nevem …) 

− hogylét iránti érdeklődés (Hogy van? Hogy érzi magát?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Köszönöm, jól.) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Elnézést! Sajnálom! Sajnálom, hogy…) 

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Minden rendben. Semmi gond. Nem tesz 

semmit!) 

− jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Boldog születésnapot! Sok szerencsét! 

Gratulálok!) 

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Kedves …!) 

− véleménykérés és arra reagálás (Mit gondol? Véleményem szerint …) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Ez jó. Ez szuper. Ez így nem jó.) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Ez szép. Ő az anyukám.) 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Igen. Nem. Nincs időm.) 

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Tudom. Nem tudom. Fogalmam sincs.) 

− nem értés megfogalmazása (Nem értem.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Hogyan, kérem?) 

− alapvető érzések kifejezése (Boldog/vidám/szomorú vagyok.) 

− betűzés kérésének kifejezése (Betűzd, kérlek a neved.) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Gyere ide! Olvasd fel!) 

− akarat, kívánság kifejezése (Szeretnék…) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Kár!) 

− öröm kifejezése (Örülök neki …) 

− elégedettség / elégedetlenség kifejezése  

− elismerés és dicséret kifejezése  

− ítélet, kritika kifejezése  

− felkérés lassúbb, hangosabb beszédre  



− sajnálat kifejezése  

− meghívás és arra történő reakció kifejezése  

− javaslat és arra reagálás  

− kérés és arra történő reakció kifejezése  

− kínálás és arra történő reakció kifejezése  

 

Nyelvi elemek, struktúrák a 9-10. évfolyamon  

− cselekvés, történés, létezés kifejezése különböző igeidőben 

− birtoklás kifejezése 

− felszólító mód 

− mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám, tőszámnevek és sorszámok, határozott és 

határozatlan mennyiség  

− térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók  

− időbeli viszonyok: gyakoriság 

− szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak  

− kérdőmondatok, kérdőszavak  

− modalitás 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

− felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

A 9–10. évfolyamon a második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
Személyes vonatkozások, család, életmód 40 

Lakóhely és környezet 20 

Foglalkozások és szituációk az osztályteremben 30 

Utazás, nyaralás, turizmus 10 

Közélet 10 

A célnyelv és a nyelvtanulás 30 

Interkulturális témák 20 

Tantárgyközi témák 15 

Aktuális témák 9 

Szórakozás 10 

Oktatás, ismeretszerzés 10 

Összes óraszám: 204 

 
  



TÉMAKÖR: Személyes vonatkozások, család, életmód 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

7.1.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

7.1.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök, 

barátok, rokonok 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás részei, 

berendezési tárgyak, ruhaneműk 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: családi ünnepek 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbi, 

ruhadarabok, étkezés 

− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. karácsony, húsvét, születésnap) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 

− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

7.1.3. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT)  

• családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

• a lakóhely és környezetének bemutatása 

• legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, 

szokások, közös programok bemutatása) 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés az ünnepekkel, szokásokkal film segítségével  



− projektmunka csoportban  

• plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az iskolában, 

lakóhelyünkön? 

• csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

• ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

•  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás  

− szerepjátékok 

• interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és 

családjáról 

• ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Lakóhely és környezet 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

7.1.4. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

7.1.5. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: növények, 

állatok  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

katasztrófák 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

környezetvédelem, állatvédelem, háziállatok 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek, időjárás 

− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

7.1.6. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

• magyarországi állatkertek és lakóik 

• az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

• lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 



• milyen állatok élnek a célnyelv országában/országaiban? 

• hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− az időjárás különbségei a célnyelv országában/országaiban és Magyarországon 

− projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

− Barkochba 

− kvíz, keresztrejtvény készítése 

 

TÉMAKÖR: Foglalkozások és szituációk az osztályteremben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

7.1.7. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz 

tartozó témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését 

kéri; 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

7.1.8. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: az iskola 

dolgozói, tanulók 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: iskola 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: taneszközök az 

iskolában és az iskolán kívül 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: iskolai órák, 

délutáni programok, iskolai ünnepélyek, események, hagyományok, nyelvtanulás lehetőségei 

az iskolában és iskolán kívül 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tanulás, 

idegennyelv használata az iskolán kívül, közösségi programok, hagyományápolás 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantárgyak, tudás, 

a nyelvtanulás célja, nyelvismeret 



− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

7.1.9. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: egyéni vagy csoportos 

• iskolai szokások, napirend, órarend 

• iskolai szabályok  

• iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

• tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

• kedvenc tanárom bemutatása 

- kérdőív készítése  

• kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat  

• szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

• mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

TÉMAKÖR: Utazás, nyaralás, turizmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

7.1.10. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában. 

7.1.11. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: turisták 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: úticélok, 

látnivalók 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: műemlékek, 

útiokmányok, közlekedési eszközök 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek, 

ünnepnapok Magyarországon és külföldön 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

7.1.12. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

• A célnyelv országának/országainak látnivalói, nevezetességei  

• Magyarország híres látnivalói 

• Lakóhelyem nevezetességei 

• ’Álomutazásom’ 

− projektmunka csoportosan 



• egy osztálykirándulás megtervezése 

• fontos turisztikai hazai és német események (pl. fesztiválok, sportesemények, kiállítások) 

− internetes kutatómunka 

• útvonalterv a célnyelv országába/országaiba, milyen országokon, városokon kell 

átutazni? 

− szerepjátékok 

• idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

• szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  

TÉMAKÖR: Közélet 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

7.1.13. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

7.1.14. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Közintézmények és a szolgáltatási szektor alkalmazottai 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális és 

közintézmények, szolgáltatások, éttermek, szállodák, ismert helyek és látnivalók 

Magyarországon és külföldön, élet a városban és falun 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: belépőjegyek, 

dokumentumok, prospektusok 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

programok, szórakozási lehetőségek 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: útleírás, 

útbaigazítás 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: szabadidős 

tevékenységek, hobbi, művészet, kulturális rendezvények 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok  

• gyorsétteremben  

• utazási irodában 

• utcán: útbaigazítás kérése és adása 

• ’Budapest és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása idegenvezetőként  

− prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a 

csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és miért? 



TÉMAKÖR: A célnyelv és a nyelvtanulás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

7.1.15. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

− követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

7.1.16. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvismeret, 

nyelvtanulási stratégiák, nyelvek 

− Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek 

felismerése 

− A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

− Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

− filmnézés a célnyelven 

• a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

• a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

• keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− betűzésverseny 

• ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

• ’Suttogó postás’ játék 

− egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

TÉMAKÖR: Interkulturális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

7.1.17. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 



− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

7.1.18. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− A célnyelvi ország/országok megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd 

órai kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 

• az iskolák jellemzői, napirend 

• tipikus ház, lakás 

• mindennapi szokások 

• családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

• ünnepek a családban 

• viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

• állattartási szokások, kedvenc állatok 

• nyaralási szokások 

• időjárás 

• tájegységei, országrészei 

• étkezési szokások, tipikus ételek 

• híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és a célnyelvi ország 

összehasonlítása –hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, 

hagyományok, időjárás, ruházat, történelem stb.) 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése  

− jellegzetes ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

 

TÉMAKÖR: Tantárgyközi témák  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

7.1.19. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

7.1.20. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

7.1.21. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

• hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  



• egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

• egy híres tudós élete  

• Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

• célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− internetes kutatómunka 

• szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos projekt  

• társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

7.1.22. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

− találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

7.1.23. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján 

7.1.24. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka  

• aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

• képaláírások megfogalmazása  

• időjárás-jelentés készítése 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

• szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

• lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték  

• interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kérdések 

segítségével 

TÉMAKÖR: Szórakozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

7.1.25. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 



7.1.26. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok az ünnepek és ünnepnapok 

témakörben 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

• saját szórakozási szokások  

• kedvenc kulturális élmények 
− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb? 
− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 
− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 
− olvasási verseny az osztályon belül 
− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 
− német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  
− e-mailezés  
− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 
− csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

 

TÉMAKÖR: Oktatás, ismeretszerzés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

7.1.27. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

7.1.28. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel 

− A tanult témákhoz kapcsolódó, egyszerű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

− poszter készítése  

− prezentáció 

7.2. 11–12. évfolyam 

A 11. évfolyamra már legalább A1+ szintű nyelvtudással érkezik a második idegen nyelvből a tanuló, és 

célja az, hogy nyelvtudását tovább fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére már rendelkezik bizonyos 

szintű tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ 

megismerésére, információszerzésre és –cserére, valamint valós kommunikációra, kapcsolatépítésre.  



Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció, a többi 

témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek végére a 

tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra 

adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri legalább a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök mellett 

az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra. A 

listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, melyek a 9-10. évfolyamokon 

meghatározottakra épülnek, azok további fejlesztését egészítik ki. 

Nyelvi funkciók a második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon: 

− akarat kifejezése  

− bánat / bosszúság kifejezése 

− bizonyosság, bizonytalanság kifejezése 

− egyet nem értés kifejezése 

− egyetértés kifejezése 

− dolgok, rövid/egyszerű jellemzése 

− események leírása 

− információkérés, információadás  

− képesség kifejezése  

− kérés és arra történ 

− ő reakció kifejezése  

− kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése 

− lehetőség kifejezése  

− meghívás és arra történő reakció kifejezése  

− öröm kifejezése  

− remény kifejezése 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése 

− véleménykérés és arra reagálás 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén  

Nyelvi elemek és struktúrák a második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon  

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben 

− birtoklás kifejezése 

− felszólító mód 

− feltételesség kifejezése 

− minőségi viszonyok 

− térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás  

− időbeli viszonyok 

− modalitás 

− szövegkohéziós eszközök 

− szöveggrammatikai eszközök 



 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

−  adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

−  adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

−  adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

  



A 11–12. évfolyamon a második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 186 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt 

óraszám 
Személyes vonatkozások, család, életmód 25 

Természet és környezet 20 

Iskola és oktatás 20 

Utazás, nyaralás, turizmus 10 

Közélet  10 

A célnyelv és a nyelvtanulás 15 

Interkulturális témák és országismeret 20 

Tantárgyközi témák és szituációk 15 

Aktuális témák 16 

Tudomány, technika és kommunikáció 10 

Szórakozás 10 

Tanulás, ismeretszerzés 15 

Összes óraszám: 186 

 
TÉMAKÖR: Személyes vonatkozások, család, életmód 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

7.2.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

− üzeneteket ír; 

− egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és 

arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem 

értését; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 



− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

7.2.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök, 

rokonok, családtagok, barátok 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen- és 

tágabb környezet, lakóhely 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás részei, 

berendezése, használati tárgyak, ruhák, kiegészítők 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek, 

iskolai rendezvények 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbi, 

szabadidős tevékenységek, egészséges táplálkozás, orvosnál, házimunka 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nagycsalád, 

szociális kapcsolatok, öltözködés és divat, betegségek pozitív és negatív tulajdonságok 

− Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

7.2.3. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

• közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

• érdekes családi történetek a múltból 

• családi ünnepek 

• szomszédi kapcsolatok 

− szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

− projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

− internetes kutatómunka és csoportos projekt 

• családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

• a modern kor családtípusai 

• szerepek a családon belül 

− vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

− szerepjáték: pl. az orvosnál 

− prezentáció készítése: családi ünnepek– hasonlóságok és különbségek a célnyelvi és magyar 

családok között 

− közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök  



TÉMAKÖR: Természet és környezet 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

7.2.4. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

− megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

7.2.5. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: állatok, 

növények 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet, 

otthon, város, falu 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

katasztrófák 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

környezetvédelem, állatvédelem, hátiállattartás, ásványkincsek védelme 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek, időjárás és éghajlat, évszakok 

− Környezethez tartozó információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

7.2.6. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— internetes kutatás  

• veszélyeztetett állatok 

• kihaló növényfajok 

• nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

• a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése  

• veszélyben a Földünk 

• a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

• a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

• mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum  

• hasznosak-e az állatkertek? 



• jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— egy természetfilm megtekintése célnyelven 

— projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások 

bemutatása) 

TÉMAKÖR: Iskola és oktatás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

7.2.7. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

− egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

− felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

− megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

− részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 



7.2.8. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: az iskola 

dolgozói 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási 

intézmények, az iskola részei 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: taneszközök az 

iskolában és iskolán kívül 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: iskolai oktatás, 

délutáni programok, iskolai ünnepélyek, hagyományok, események, a nyelvtanulás 

lehetőségei az iskolában és iskolán kívül 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tanulás, 

idegennyelv használata az iskolán kívül, közösségi programok, hagyományápolás 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantárgyak, tudás, 

nyelvtanulás célja, különböző tanulási módok, nyelvtudás és nyelvismeret 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— egyéni kutatás és képes beszámoló 

• régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

• a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

• egy osztályprogram megtervezése 

• ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző 

részeiben 

— vitafórum 

• hasznos-e az iskolai egyenruha?  

• jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

• milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

• beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

• panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Utazás, nyaralás, turizmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

7.2.9. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 



− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

7.2.10. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: turisták és 

idegenvezetők 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: szálláshelyek, 

úticélok, látnivalók, látványosságok 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: emlékmű, kiállítás, 

útiokmányok, közlekedési eszközök, tárgyak az utazás közben, dokumentumok, 

prospektusok 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek és 

ünnepnapok Magyarországon és külföldön 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: utazás 

tervezése és előkészítése, városnézés 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: egyéni és 

csoportos utazás, kulturális különbségek 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK. 
— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

• híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

• híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

• lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

• ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

• hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista 

készítése 

— internetes kutatás 

• érdekes, szokatlan szállások 

• különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

• ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

• ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

• szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

• ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

TÉMAKÖR: Közélet  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

7.2.11. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

− értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben 

a beszélők gondolatmenetét; 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

− információt cserél, információt kér, információt ad. 

7.2.12. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közintézmények 

és a szolgáltatási szektor dolgozói 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális és 

közintézmények, szolgáltatások, éttermek, szállodák, ismert helyek és látnivalók, bel- és 

külföldön, élet a városban és vidéken 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: belépőjegy, 

dokumentumok, prospektusok 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

programok, szórakozási lehetőségek  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

közigazgatás, szolgáltatások, útleírás, útbaigazítás, látnivalók bemutatása  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbi, szabadidő, 

kultúra, sport, olvasás, film, szórakozás, utazás, bel- és külföldi turizmus 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— projektmunka, egyéni bemutatók 

• mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

• mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

• vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

• ’mozik’ – kellenek még? 

• klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

• brossúrák, adatlapok kitöltése 

• film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbeszélése 

— egy rövid célnyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: A célnyelv és a nyelvtanulás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

7.2.13. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 



− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

− tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

− követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

− tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

− ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

− hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

− társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

7.2.14. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvtudás és 

nyelvismeret, nyelvtanulási stratégiák, nyelvek 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

− A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

− Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

• új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

• a magyar és a célnyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

• a dialektusokról 

• kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

• évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

• könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

— íráskészség fejlesztése 

• cikkek egy havonta megjelenő célnyelvű osztály ’hírlaphoz’ felhasználva az 

aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

• célnyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal célnyelven 

 



TÉMAKÖR: Interkulturális és országismereti témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

7.2.15. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

7.2.16. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

− Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

− Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— projektmunka 

• a hagyományok ápolása Magyarországon és a célnyelvi országokban 

• a falvak szerepe manapság a két országban 

• mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— internetes kutatómunka 

— prezentáció 

• a karácsony ünneplése a világ országaiban 

• a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— játék 

• leírás készítése/receptek – magyar vagy külföldi specialitás? 

• kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

• milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

TÉMAKÖR: Tantárgyközi témák és szituációk  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

7.2.17. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 



7.2.18. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

− Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka (egyéni) 

• szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

• egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

• melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

• kell-e a mindennapos testnevelés? 

• fontos-e a zene és a tánc? 

• kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

• fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

• szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

• történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

7.2.19. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

− megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

− megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

7.2.20. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− online videók megtekintése  

• hírműsorok  

• aktuális eseményekről szóló tudósítások 

• riportok 

− szerepjáték 



• ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

• TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

− internetes kutatómunka 

• egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

• szókincsfejlesztés a média világához 

− nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

• a szalagcímek nyelvezete 

• az újságcikkek stílusa, szerkezete 

• különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 

TÉMAKÖR: Tudomány, technika és kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

7.2.21. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

− az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

7.2.22. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hétköznapi 

eszközök, háztartási eszközök, mobiltelefon, számítógép, internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

technológia felhasználása a mindennapokban, a munka és a tanulmányok során 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, 

közösségi média 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

• a közlekedést? 

• a házimunkát?  

• az oktatást? 

• a kommunikációt? 

− internetes kutatómunka és prezentáció 

• a világ legfontosabb találmányai 

• a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

• a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

− vitafórum  

• az internet jövője 

• mire jó a virtuális valóság?  

• haladás-e minden változás? 

• közösségi oldalak előnyei és hátrányai 



TÉMAKÖR: Szórakozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

7.2.23. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül 

szerzett ismereteivel; 

− értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

− rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

− üzeneteket ír; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

− a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

7.2.24. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú nyelvtanulás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— internetes kutatómunka 

• külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

• hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

• érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

— kedvenc filmem bemutatása  

— kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

• a szöveg leírása és értelmezése 

— egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

— egy játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

 

TÉMAKÖR: Tanulás, ismeretszerzés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

7.2.25. TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 



− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

− rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat 

kihasználni; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

− felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

7.2.26. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

• prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása 

az osztálynak 

• kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

• célnyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

• projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók német nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 



8. Angol nyelv (emelt szintű képzés) 

9–12. évfolyam 
 
 

Helyi tantervünk alapja az Oktatási Hivatal által kiadott, a 2020-as NAT-hoz 
illeszkedő kerettanterv a gimnáziumok 9-12- évfolyama számára az első idegen 
nyelvből. 
A kerettanterv letöltésének  ideje: 2020. 06. 16; helye:  
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf 

 
A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium emelt óraszámú angolos képzésének helyi tanterve 

kidolgozásakor figyelembe kell vennünk az angol tagozatos képzésünk sajátosságait, tagozatunk 

jellemzőit.  

 A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban az emelt óraszámú angolos képzés nagy hagyományokra 

tekint vissza. A felvételire való felkészülés valójában az őszi nyílt napunkon kezdődik, mikor 

szeptember végén igazgató úr bemutatja a következő tanév osztályfőnök jelöltjeit az érdeklődő 

nyolcadikos diákoknak. Az angol tagozatos osztályokban lehetőség szerint angol szakos 

osztályfőnököket kér fel, hiszen ilyen módon az osztályfőnök szakmai programokat is 

könnyebben szervez az osztályának. Az osztályfőnökök bemutatkozását követően órát is tartanak 

a nyolcadikosoknak, így egyből tanítási stílusunkat is megismerhetik.  

A nyílt napot követő héten kezdődnek az előkészítőink, melynek során 7 héten át, 3 csoportban 

heti 1 alkalommal találkozunk az érdeklődő nyolcadikosokkal, és tartunk nekik interaktív 

foglalkozásokat.  

Az előkészítőt követi minden év januárban az angol verseny, melyen - az írásbeli fordulót követő 

szóbelik során  - a közel 100 versenyzőből a legjobb 30 diákkal személyesen is elbeszélgetünk.  

A februári felvételi vizsgáinkon az emelt óraszámú angolos képzést kínáló „B” osztályunkba az 

elmúlt öt évben örömmel tapasztaljuk az ötszörös túljelentkezést: 34 meghirdetett helyre 160-180 

diákot felvételiztetünk évről évre.  

Így tehát igen nagy a felelősségünk, mikor megtervezzük és a diákjainkkkal együtt kivitelezzük 

az emelt szintű angolos osztályok helyi tantervét. Egyre nagyobb és biztosabb előzetes tudással 

érkeznek hozzánk a diákok, és rajtunk, tanárokon és jövendő diákjainkon múlik, hogy közösen 

milyen előrehaladást tudunk elérni a gimnáziumunkban töltött négyéves képzés alatt.  

Az utóbbi 5 év tapasztalata alapján azt mondhatjuk, hogy az angol tagozatunkra B1+ illetve B2 

bemeneti szinten érkeznek a diákok. A képzés négy éve során 6+6+5+5 órában, nyelvi szintjük 

szerint két csoportban tanulják az angol nyelvet. A 9. évfolyamon érvényes csoportbeosztást a 

jövendő kilencedikes diákjaink által az előző tanév májusában írt szintfelmérő határozza meg.  

A szeptemberi évkezdést követően tehát a 9. évfolyamos angolos diákok eszerint kezdik meg 

tanulmányaikat 2 csoportban. Természetesen a tanév közben lehetséges a két csoport között 

közlekedni, amennyiben a diákok és a tanáraik is úgy látják megfelelőek.  

A 9-10 évfolyam, mint annyi más tantárgyból, angolból is az ún. „alapozó év”. Törekszünk a 

diákok eddigi tudására és megszerzett készségeire építve azokat még magasabb szintre vinni, és 

az aktív tanulási folyamatot támogatni.  

Ezen időszakra számtalan közös programot szervezünk diákjainkkal együtt, az őszi 

szavalóversenytől kezdve az anyanyelvű színházi előadás látogatásán túl a novemberi 

hagyományos angolos estig, melynek mindig a 10. évfolyamos angolos osztály a fő szervezője és 

házigazdája.  

Tavaszi rendezvényeink közül kiemelkedik az angolos projektnap, mely szintén az angol 

tagozatos osztályokat hivatott összekapcsolni, és számukra élvezetes közös aktivitást biztosítani. 

Ezt a tavaszi projektnapot már a 9. évfolyamos angolos diákok szervezik.  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf


Az angolos osztályok programjait színesítik továbbá a külföldi, AFS-es önkéntes diákok 

előadásai, és az általuk vezetett foglalkozások, valamint az American Corner rendezvényein való 

részvételünk.  

A tanév abszolút csúcspontja a megvalósuló külföldi utazások, köztük a minden tanévben 

megszervezett devoni és londoni kirándulás.  

A 11-12. évfolyamon a fenti programokon túl számos szakmai előadást szervezünk, illetve 

látogatunk diákjainkkal. Közép- és felsőfokú próbanyelvvizsgákat szervezünk, diákjainkat az 

OKTV-re, illetve külföldi ösztöndíjakra készítjük. Támogatjuk őket külföldi egyetemi 

pályázatokra való jelentkezésükben. A klasszikus középszintű érettségi vizsgán túl az angolos 

osztályok teljes egészét készítjük fel a 11.-12. évfolyam során a felsőfokú nyelvvizsgára, ill. a 11. 

évfolyamon az előrehozott középszintű, míg a 12. évfolyamon az emelt szintű angol nyelvi 

érettségire.  

Így tehát, ha az angol tagozatos osztályok kimeneti eredményeit nézzük, többségük a 10. 

évfolyamos tanulmányai során B2 szintű középfokú nyelvvizsgát csinál, a 11. évfolyamot pedig 

előrehozott középszintű érettségi vizsgával zárja. Szintén a 11. évfolyamon, vagy legkésőbb a 12. 

évfolyam során leteszi a felsőfokú nyelvvizsgát, illetve a 12. évfolyam őszi vagy tavaszi 

vizsgaidőszakában az emelt szintű érettségi vizsgát. Így tehát a diákok 95%-a  a  képzésből való 

távozásukkor  C1 vagy C2 nyelvi kimeneti szintet ér el , illetve sikerrel teljesíti mindkét szintű 

érettségi vizsgát és nyelvvizsgát is. Megállapíthatjuk tehát, hogy tagozatunk végzősei messze 

túlszárnyalják a 12. évfolyam végére a KER szerinti kimeneti célt, az előirányzott B2 nyelvi 

szintet.  

Végzőseink a megszerzett magas színvonalú angol nyelvtudásukat hazai és külföldi egyetemeken 

kamatoztatják. Egy részük eleve angol nyelvű szakmai képzésre jelentkezik (pl. angol nyelvű 

közgazdász képzés), vagy éppen külföldi egyetemeken tanul tovább. A hazai egyetemi képzéseket 

tekintve néhányan angol szakos egyetemi hallgatóként folytatják tanulmányaikat, többségük 

azonban klasszikus pályát – orvosi, közgazdasági, jogi, mérnöki, egészségügyi - választ, és saját 

jövendő szakmájában, tanulmányai és ösztöndíjas képzései során használja magas szinten az 

angol nyelvet.  

 

A helyi tantervünkben a fent leírt speciális jellemzőkön túl a képzésünk általános leírását adjuk 

meg. Az egyes csoportokra szabott pontos tervezés az egyéni tanári tanmenetekben követhető. 

 

 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja ezen képzés során is a nyelvtanuló nyelvi 

cselekvőképességének fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni 

céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi, mind pedig digitális térben idegen 

nyelven kommunikálni, ismereteket szerezni. 
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki 

tudja fejezni. 
A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett nyelvi 

fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti 

motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett 

nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 

árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át tartó 

nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre tudatosabb 



elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a társértékelés 

alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul 

más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 

hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének 

értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 

készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási 

folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 

gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, 

információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven 

utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban 

vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online 

nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és 

pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel 

lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése 

digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több 

szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, 

felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák 

hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti 

kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az 

információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- 

és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más 

nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, 

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat 

megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik a 

munkavállalásra.  
Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára 

olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a nyelvet 

eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának megfelelően 

alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  



Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely 

épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással pedig 

gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes 

kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán 

egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és 

elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a 

nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A 

nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az 

iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában a 

nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail 

levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.), amelyek feltételezik és 

fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos 

feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-

központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott 

kommunikációt. A nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási 

sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és 

tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi 

tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi 

beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az 

ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres 

idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E 

tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és 

értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is 

szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad 

nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és egyre 

inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint 

saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja az 

idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-

oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb és 

összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és 

az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. 

Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló 

egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé 



kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, konkrét 

beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A használható 

nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi 

és nem nyelvi készségeket.   

 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a 

kimeneti cél, de az emelt óraszámú angolos képzésben a C1 szint elérését tűzzük ki célul (ld. 

kifejtve a bevezető szövegben), és kevés kivételtől eltekintve meg is valósítjuk.  

 A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, 

személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív 

nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

 

9–10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és 

szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez 

továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési 

célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon 

keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás 

átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti 

és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.  
Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos 

nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs helyzetben tudja 

használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a használható 

nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa. Egyre 

inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a 

nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább 

személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a diák 

továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos munkaformák 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például projektmunkákban, 

kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, 

illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből 

adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek 

által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit 

felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat 

terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció, az 



utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes 

és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az 

életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. 

Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig 

hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási 

tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok 

feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan kiválasztott, 

autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, valamint 

interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest 

hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére az angol tagozatos képzés során a tanuló meghaladja a KER szerinti B1 nyelvi szintet, és 

eléri a B2/B2+ szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó nyelvi 

funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal.  

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce 

Mr Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? 

Is it clear? Sorry, what does that mean?) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look 

forward to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why 

don’t we…?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that 

the weather is horrible.) 

— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 

— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the 

washing-up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 

— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, 

please. I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a 

doctor? You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 



— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I 

open the window? Please, don’t, I’m cold.) 

— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where 

he is.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, 

that’s why.) 

— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It 

works with a battery.) 

— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 

— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) 

Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have you been waiting 

for a long time?);  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple 

(I ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was 

listening to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her before.); 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. 

It’s going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future 

Continuous (This time tomorrow I will be skiing in Austria.) 

— modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I 

join you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); 

’can’, ’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.); 

’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. She 

might like you); ’should have /might have’ (She should have done it sooner. He might 

have passed the exam.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. 

My mum would always tell us stories.) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had money.) 

— függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell 

him to stop it.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be 

repaired tomorrow.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható 

főnevek; megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, 

’enough’, ’too’, ’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of 

all.); leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 



— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the 

left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, 

outdoors, upstairs, downstairs, abroad) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s 

eight.  It’s quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not 

finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were 

you in Spain? For one month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, 

the day before yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter) 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, 

or, but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At 

the age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

Helyi tantervünkben, az angol emelt óraszámú képzésben az óraszám 9. és 10. évfolyamban is 

évfolyamonként heti 6, így összesen 6x34=204 óra 9. évfolyamon és ugyanígy 204 óra a 10. 

évfolyamon is. 

  



A 9. illetve a 10. évfolyam során feldolgozandó témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 40 

Environment and nature 20 

School and education 10 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters, entertainment 20 

English and language learning 20 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 15 

Current topics 19 

Science and technology, Communication 10 

Gaining and sharing knowledge 30 

Összes óraszám: 204 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

8.1.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, 

a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid 

jellemzésével; 

− leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

− érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

− előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

− a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

− a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

− a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá 

intézett célnyelvi kérdésekre; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 



− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

8.1.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, friends, famous people 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

and wider environment, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 

school and family celebrations  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing chores 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended 

family, social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional 

treatments, positive-negative characteristics 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o Közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted 

children’ 

o szerepek a családon belül 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— Vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating 

in middle aged people? What is it that middle aged people find most irritating in 

teenagers?) 

— Szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvélemény kutatás:  



o hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

8.1.3. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

8.1.4. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, 

home, city/town/village/countryside 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

  



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás/prezentáció készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertekfeladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: School and education 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.5. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

akár önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

8.1.6. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 



− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use 

of language 

− A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in 

Hungary and in the UK  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

subjects, knowledge, language learning targets, different ways of learning  

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.7. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 



− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

8.1.8. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the 

world  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, 

forms, brochures 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparing, planning a trip, sightseeing, city tour 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized 

and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 



TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

8.1.9. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

− összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

8.1.10. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city 

life/country life  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps, media, 

computer games 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 



o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok 

— Projekt munka 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid angol novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

8.1.11. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat; 

− nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

− céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

− ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

− félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

− a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 

− a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

− nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 



− használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

− hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

− megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

− összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

− a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

− a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni; 

− hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

8.1.12. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning strategies, languages, autonomous learning 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

o a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejesztése 



o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage 

Herald’) felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.13. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

− ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

− felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

8.1.14. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different 

countries 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o a falvak szerepe manapság a két országban 

o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 



8.1.15. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

8.1.16. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Current topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 

8.1.17. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

− megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

8.1.18. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 



− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stilusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.19. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

8.1.20. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects 

used by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work 



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

8.1.21. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

8.1.22. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása angol nyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 



− Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

11–12. ÉVFOLYAM 
 

A 11. évfolyamra a tanulók többsége már B2+ nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további 

fejlesztése mellett -, hogy a 11. évfolyam végére az előrehozott középszintű, és a 12. évfolyam során 

pedig az emelt szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. További célja, hogy legkésőbb a 12. 

évfolyam során a C1 szintű (felsőfokú) nyelvvizsgát is megszerezze. Középiskolai tanulmányai végére már 

elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni 

a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szintet túllépve, tagozatos diákként tehát minimum a 

C1, de inkább a C1+ szint elérése a kitűzött cél. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha 

a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet 

néz, illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes 

tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai 

tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni 

céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a 

környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek 

száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), 

vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció). Egyre sokszínűbb 

nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is 

részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel 

alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz 

igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és 

világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, 

hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában 

érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi 

információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, 

azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni 

magát mind írásban, mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi társalgásra is. 

A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők 

attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza 

olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért 

standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző 

csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt. 

A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. Szókincsében 



változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a 

megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles 

körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már 

többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. Interkulturális 

tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni 

célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, 

érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és 

készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban 

is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor változásának 

következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes tématartomány még 

kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb jelentőséget 

kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális ismeretek vagy egyes 

kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, 

hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. 

Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a 

gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén 

elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló 

lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia 

megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja 

fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, 

követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az 

értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése 

érdekében a középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással 

kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint 

arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló meghaladja a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök mellett 

az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra 

célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek korábbi elemek 

összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, 

We should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 



— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. 

I completely disagree. You must be joking.) 

— konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

— statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples 

…, The diagram proves that …) 

— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this 

…, It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that 

would be excellent. That’s a good idea, but…)  

— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know 

the time, would you?) 

— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? 

Sure. No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking then. 

I’ll have finished cooking by then.)  

— jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to have’ (I 

was going to help her. I was about to leave.) 

— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning English for 

two years before I passed my exam.) 

— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had the 

time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened to 

leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She offered to 

take me home. She told me to take him home.) 

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can sing 

really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

— igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have I seen 

such a beautiful landscape.) 

— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  



— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 
— az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából 

születő célnyelvi szöveget; 

— létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A 11. évfolyamon az angol nyelv tantárgy óraszáma: heti 5x34= 170 óra, 12. évfolyamon heti 

5x28=140 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle  10 (csak 11. évf.-
on) 

Environment and nature 10 

Holidays, travelling, tourism 10 (csak 11. évf-
on) 

Public matters, entertainment 10 

English and language learning 10 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 15 

Current topics 15 

Science and technology, Communication 10 

People and society 10 (csak 11. évf.-
on) 

Financial matters 10 

Carreer and employment 10 

Gaining and sharing knowledge 10 

Final exam preparation 30 

Összes óraszám: 170 a 11. évf.-on/ 
140 a 12. évf.-on 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.23. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget; 

− értelmezi az összefüggéseket; 



− megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő 

tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

− érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

− beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

− szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban 

és az idetartozó érettségi témákban. 

8.1.24. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, different generations within the family, love and marriage, 

friends, famous people, role models, healthcare personnel 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

and wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, 

clothes and accessories  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 

school and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) 

keeping fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and 

taking care of everyday responsibilites  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended 

family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future 

plans, common illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), 

positive and negative characteristics, personal success and failure, future plans 

− Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 

o  életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.25. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

− megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

− szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

− beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

− környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és 

cserél információt; 

− érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 



− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot 

szöveget szóban és írásban; 

− szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban 

és az idetartozó érettségi témákban; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

8.1.26. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants, environmental protection personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, 

home, city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing 

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 

o Mindennapi természetvédelem 

— Csoportos projektmunka  

o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

— Kutatómunka az interneten 

o alternatív energiaforrások 



o globális felmelegedés 

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.27. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

8.1.28. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized 

and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and 

economy, new areas in tourism: wellness, language learning 

− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Szerepjáték  



o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— Önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— Csoportos projektmunka 

o film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

— kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 

— Vitafórum 

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.29. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

− megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét 

is; 

− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

− a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános 

és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

− nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

8.1.30. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of 

the public sector and civil service  



− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, 

city life/country life  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer 

games, sports, applications, media 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

— Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 

— Vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.31. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 



− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az 

ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat 

jelentését; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

− a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő 

célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.  

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, 

beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

− hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

− elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

− hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket; 

  



8.1.32. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language 

skills, language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.33. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

− ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

− interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

− megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

− alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

− szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

− interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája 

közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

− tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

− átadja célnyelven a magyar értékeket; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 



  



8.1.34. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, 

literature 

− Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

− Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

− Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o Anglia rövid történelme 

o A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek angol interpretálása 

o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

— Egy angol történelmi film megtekintése  

— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

8.1.35. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

  



8.1.36. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Current topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

8.1.37. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

8.1.38. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

  



TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.39. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

8.1.40. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological 

development  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects 

used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, 

dangers of the internet, social networks, research, inventions 

− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és 

technika tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

— Egyéni project 

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 



TÉMAKÖR: People and society 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.41. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

8.1.42. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, 

friends, acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, 

authorities, people working in services    

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, 

villages, countryside, home, public places, public offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 

family events and celebrations, national and international events and holidays  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

shopping, using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a 

community, volunteering, community service 

− A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender 

roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences 

between individuals, relationship between generations, crime and punishment 

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és 

társadalom tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 



o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Financial matters 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.43. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

8.1.44. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public 

service offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, 

currencies, bank forms, advertisements, commercials  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, 

spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

TÉMAKÖR: Carreer and employment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.45. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

  



8.1.46. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

professionals, employers, employees, colleagues  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job 

interviews, meetings   

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

life long learning, applying for a job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a 

career, summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual 

tasks, cooperation, critical thinking, mobility, CV 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o Közkedvelt szakmákbemutatása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

8.1.47. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összetettebb információkat ad át és cserél; 

− összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 



− írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

− használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

− használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

− használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

8.1.48. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

nyelvi fejlesztésre. 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Final exam preparation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

8.1.49. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

− alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

− összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

− megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

− informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

− aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

− megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 



− egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat 

értelmez és használ; 

− közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

− közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

− az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

− az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

8.1.50. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

− A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő 

átgondolása 

− A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

− Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan 

  



9. Német nyelv (emelt szintű képzés) 

9–12. évfolyam 
 

Célok és feladatok 

Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat 

melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, 

másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes 

nyelvtanári munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki 

tudja fejezni. 
A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett nyelvi 

fejlesztésre, valamint annak eredményeire. A tanulók különböző nyelvtani alapokkal érkeznek az 

intézményünkbe, ahol az elsődleges célunk, hogy a gyengébb nyelvkészséggel rendelkező tanulókat egy 

szintre hozzuk a többiekkel.  Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció 

fenntartása és erősítése, ezért évente több alkalommal szervezzük az emelt tantervű németes csoportok 

számára a Goethe mozi előadásaira diákcsoportok kísérését. Az Apolló moziban eredeti német nyelvű 

filmek megtekintésére van lehetősége a tanulóknak, ezzel a német nyelv iránti kötődésük erősödik. A 

Szekszárdi Német Színház (Deutsche Bühne) előadásai szintén a német irodalom és kultúra megismerését 

segítik elő. A színházlátogatásra igyekszünk minél több tanuló érdeklődését felkelteni. Amennyiben a 

színházi előadás megtekintése csak Szekszárdon lehetséges, akkor közösen, különbusszal utazunk a 

gyerekekkel. Ez mellett egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a 

pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. A 

Leőwey Klára Gimnázium cserekapcsolatok ápolásával igyekszik elősegíteni a német, mint élő idegen 

nyelv használatának a minél természetesebb körülmények közötti megismerését, illetve a beszédkészség 

anyanyelvi közegben való gyakorlását. A kortárskapcsolatok kialakítása németajkú diákokkal az iskola 

történetében már a kezdetektől jelen van. Szinte minden évfolyamon lehetősége van a tanulóknak 

diákcsereprogramon résztvenni, hosszútávú kapcsolatot ápolunk grazi és ickingi partneriskoláinkkal (. A 

cserekapcsolatok során a diákjainknak lehetőségük van megismerkedni az adott város, környék 

sajátosságaival, az ottani iskolarendszer jellegzetességeivel és egyben lehetőségük adódik a településen 

használt dialektus megismerésére is.  

A magyarországon használt különböző sváb dialektusok megismerésére minden tanév szeptemberének 

első hetében kapnak a tanulók intézményi keretek között lehetőséget. 9-12 évfolyamig  különböző sváb 

településre látogatunk el a németes osztályokkal. (pl.: Liptód, Mecseknádasd , Óbánya, Feked, stb.) Az 

úgynevezett projektnap során a tájegység jellegzetességeit ismerhetik meg a tanulók játékos feladatok 

segítségével. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek 

bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb 

megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át tartó 

nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre tudatosabb 

elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a társértékelés 

alkalmainak folyamatos megteremtésére. A tanórákon a differenciált óraszervezés mellett tanórai 



keretek között készítjük fel, motíváljuk a tanulókat a német nyelvi versenyeken való részvételre. A német 

nyelvű regionális Koch Valéria vers-és prózamondó verseny, valamint a Műfordító verseny (melyen 

németről magyarra, illetve magyarról németre kell a diákoknak autentikus verseket fordítani) a Leőwey 

Klára Gimnázium szervezésében az iskola épületében kerül megrendezésre minden tanévben. Az OKTV-re 

felkészítés is a gimnázium feladatai közé tartozik. A német nyelv iránt kiemelkedő érdeklődést mutató 

tanulók számára a tanórán kívül is tartunk felkészítő foglalkozásokat, mellyel elősegítjük az OKTV-n való 

sikeres szerepést. 

Intézményi keretek között az első három évfolyam végén a diákok német nyelvből  év végi vizsgát 

tesznek.   A  kilencedik tanév végén írásbeli, ,  a tizedik tanév végén szóbeli vizsgát szervezünk. A 11. 

évfolyamon a tanév végén a tanulók   írásban  és szóban is számot adnak  a tudásukról. Ezeknek a 

megmérettetéseknek a célja, hogy mind a diákok mind az őket tanító tanárok átfogó képet kapjanak az 

egyes tanulók nyelvi előmeneteléről. Ugyanakkor fontos elem az is, hogy a diákok vizsgaszituációban is 

kipróbálhatják magukat. 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul 

más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 

hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének 

értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 

készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási 

folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 

gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, 

információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven 

utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban 

vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online 

nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és 

pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel 

lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése 

digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több 

szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, 

felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák 

hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti 

kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az 

információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- 

és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más 

nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, 

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 



Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat 

megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik a 

munkavállalásra.  
Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára 

olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a nyelvet 

eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának megfelelően 

alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely 

épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással pedig 

gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes 

kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán 

egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és 

elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a 

nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A 

nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az 

iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában a 

nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail 

levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.), amelyek feltételezik és 

fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos 

feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-

központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott 

kommunikációt. A nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási 

sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és 

tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi 

tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi 

beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az 

ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres 

idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E 

tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és 

értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is 

szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad 

nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és egyre 



inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint 

saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja az 

idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-

oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb és 

összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és 

az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. 

Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló 

egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé 

kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, konkrét 

beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A használható 

nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi 

és nem nyelvi készségeket.   

  

 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2-C1 nyelvi szint a 

kimeneti cél, A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és 

tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy 

nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint 

készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási 

területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9-12. évfolyamon 

valamennyi, az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban jelentősen bővülnek, és 

feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben történik. Egyre hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, 

interkulturális és célnyelvi vonatkozások, valamint a tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos 

tartalmak. Az általános iskolában még egy témakörként kezelt személyes és környezeti témák 

gimnáziumban már önálló egységként jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelési-oktatási 

szakaszban: az utazás és turizmus, a tudomány és technika és a kommunikáció; a 11-12. évfolyamon: az 

ember és társadalom, a munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A közéleti témakör kiegészül 

a hobbik, a szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9-10. évfolyamon az 

iskola és a tanulás témáit, 11-12. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az érettségire való 

felkészítést állítja fókuszba. 

Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező nyelvi 

funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9-10. évfolyamra, valamint a 11-12. 

évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi 

funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola 4., 5-6., és 7-8. évfolyamok kerettanterveiben 

megadott listákra épülnek, azok kötelező ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik, és a tanulónak 

témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket. 
Az egyes témaköröknél találhatók meg a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok, illetve a 

javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi 



formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A 

motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók 

szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a 

kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek 

találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az 

itt javasolt tevékenységi formák csak gondolatébresztő példák, és – ellentétben a szókincs és a nyelvi 

struktúrák, funkciók meghatározásával – nem kötelező érvényűek. 

  



 

9.1. 9–10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett 

egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek 

kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal 

és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon 

keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a tudás átadásának 

igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 

tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos 

nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós kommunikációs helyzetben tudja 

használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a használható 

nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és 

egyre inkább kész lesz arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. 

Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább 

személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a diák 

továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos munkaformák 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például projektmunkákban, 

kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, 

illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, 

(ön)kritikusságából adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle 

értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját 

és mások hibáit felismerni és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a 

nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a 

nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a 

tanuló a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya 

ebben a szakaszban tovább csökken. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A tanuló újabb 

szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal, 

személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség 

szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, 

valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest 

hangsúlyosabbá válik. Új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás 

és turizmus. A már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és 

környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az 

életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. 

Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig 

hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási 

tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok 

feldolgozásának javasolt mélységét jelölik. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  



Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó nyelvi 

funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9-10. évfolyamokra vonatkozó 

listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további gyakorlása, 

tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák): 

− öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

− sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

− elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

− csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

− remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

− ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

− szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

− elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt 

phantastisch. Danke.) 

− ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

− elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

− bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

− események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum Schluss 

besichtigten wir die Burg.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

− felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

− bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

− gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett 

von Ihnen.) 

− együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

− hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

− félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

− egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

− véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

− ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber ...) 

− szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

− emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

− reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

− tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

− segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., Was 

kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

− beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier hinzufügen, 

…) 

− megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

− körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 



− érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

− elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – Danke.) 

− közömbösség (Das ist mir egal.) 

− indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

− szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

− megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, 

Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

− beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

− elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

− mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

− beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

− segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

− engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

− feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

− magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht man 

dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

− bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák): 

− személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

− függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

− vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du 

viel? Ich denke daran, …) 

− főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein 

Verwandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

− modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

− műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparieren.) 

− szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. Sie 

sind eingeladen worden.) 

− zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

− mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi 

mellékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói 

mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és 

utóidejűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) 

vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil 

ich krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen 

Film anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.)  

− névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, 

dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

− feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, 

würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes 

módban (könnte, müsste stb.) 

− kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 



Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 9–10. évfolyamon az emelt szintű német képzésű osztályokban a német nyelv tantárgy 

alapóraszáma: 204 óra/tanév. 

  



A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 
Gesellschaft 

40 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 
Umwelt 

20 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 10 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 20 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 19 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 10 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 30 

Összes óraszám: 204 

 
TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, 

a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

jellemzésével; 

− leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

− előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

− a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

− a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 



− a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá 

intézett célnyelvi kérdésekre; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Persönliche Dienstleistungen 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände 

zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, 

gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum 

Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und 

Verletzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative 

Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und 

Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

— kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

• közeli és távoli rokonok 

• kedvenc rokonaim - miért? 

• névadási szokások a családon belül  

• érdekes családi történetek a múltból 

• jövőképem (plakát, prezentáció) 

• példaképem, ill. egy híres ember élete 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

• különbségek, hasonlóságok 

• a mai kor családtípusai 

• szerepek a családon belül 

• a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 



• a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— vitafórum  

• pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték:  

• pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

• telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

a. családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— közvélemény kutatás:  

a. hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Wetter und Klima, Jahreszeiten 



− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

• a vidék és a város összehasonlítása  

— kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

— interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás 

— internetes kutatás:  

• veszélyeztetett állatok 

• eltűnő növények 

• nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

• a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése:  

• veszélyben a Földünk 

• a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

• a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

• mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum:  

• hasznosak-e az állatkertek? 

• jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 



− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in der 

Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 

Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  

− A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in Ungarn 

und in den DACHL-Ländern 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— szerepjátékok: 

• konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

• különböző foglalkozások bemutatása 

• ’Álomszakmám’ 

— egyéni kutatás és képes beszámoló: 

• régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

• a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

• egy osztályprogram megtervezése 

• ’Az ideális iskola’ jellemzői 

• kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók 

• érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

— vitafórum: 

• hasznos-e az iskolai egyenruha?  

• jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

• milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése:  

• beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

• e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  



TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

öffentliche Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Eintrittskarten, Prospekte  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen und Wirtschaft 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

• híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

• híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

• lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

• ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

• felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

— internetes kutatás 

• érdekes, szokatlan szállások 



• különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban: 

• ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb 

célpont? 

• ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

• szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

• ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

— vitafórum 

• egyéni vagy társasutazás? 

• üdülés vagy aktív nyaralás? 

— kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

— Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

− összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 



− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

−  Interakció a közéleti tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— vitakészség fejlesztése:  

• vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

• az olvasás szerepe a 21. században 

• ’mozik’ – kellenek még? 

• Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése:  

• brossúrák, adatlapok kitöltése,  

• film/könyvajánló brossúra készítése 

• plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

• szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

• a média szerepe a mai korban 

— kutatómunka 

• külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

• hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

• kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

— projektmunka 

• mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

• mi szórakoztat minket? 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM:20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat;  

− nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

− céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 



− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

− ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

− félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

− a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 

− a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

− nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

− használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

− hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

− megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

− összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

− a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

− a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni; 

− hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes 

Lernen,  

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

• új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

• a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

• a dialektusokról 

• kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

• évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, 

ajánlása  

— íráskészség fejesztése 

• cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

• német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal németül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

− ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

− felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, 

Sehenswürdigkeiten Kunst, Geschichte 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— projektmunka 

• a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

• Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 



• a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

— internetes kutatómunka 

• a karácsonyfa eredete és elterjedése 

• a német himnusz eredete és változásai 

— prezentáció 

• a karácsony ünneplése a világ országaiban 

• a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— játék 

• leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci 

specialitás 

• kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

• milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  
JAVASOLT ÓRASZÁM:15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— projektmunka (egyéni) 

• szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

• egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

— vitafórum 

• melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

• kell-e a mindennapos testnevelés? 

• fontos-e a zene és a tánc? 

• kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

• fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

• szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié 

a leghosszabb lista? 



• egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

− megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— vitafórum egy aktuális eseményről 

— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

— videók megtekintése  

• hírműsorok  

• aktuális eseményekről szóló tudósítások 

• riportok 

— szerepjáték 

• ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

• TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— internetes kutatómunka 

• egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

• szókincsfejlesztés a média világához 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

• a szalagcímek nyelvezete 

• az újságcikkek stílusa, szerkezete 

• különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 



− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— kiselőadás: Én és az okostelefonom 

— csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

• a közlekedést? 

• a házimunkát?  

• az oktatást? 

• a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

• a világ legfontosabb találmányai 

• a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

• a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

• az internet jövője 

• mire jó a virtuális valóság?  

• haladás-e minden változás? 

• a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 



− szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása német nyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

• prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

• kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

• német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

− projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

11–12. évfolyam 
A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik az első idegen nyelvből, és célja, 
nyelvtudása további fejlesztése mellett, legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén 
az emelt szintű érettségi követelményeit sikeres teljesítése. Középiskolai tanulmányai végére 
már elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel 
tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és –cserére, valamint 
valós kommunikációra, kapcsolatépítésre.  
A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát 
jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási 
és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 
csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a 
nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai 
tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását 
egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok 
(például a környezeti zajok, feltételek vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági 
tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a mentális 
kontextus (például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés 
lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 
tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 
Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is 
részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő 
érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a 
beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 
élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az 
adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban 
kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes 
véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információ 



átadást és -cserét. Szóbeli diskurzust hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt 
fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja, céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja 
fejezni magát mind írásban, mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 
A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind 
élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott, 
köznyelvi kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb 
témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy 
önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. 
Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, 
szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, ehhez 
változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  
Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 
vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 
továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 
Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 
Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 
Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  
A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) 
már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 
Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 
hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 
nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre 
inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás 
során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is 
alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  
Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 
változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes 
tématartomány még kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb 
jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és interkulturális 
ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és 
absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket 
az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, 
az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A 
pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka 
világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az 
erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia 
megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés 
váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie a német nyelvi érettségi 
feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást 
kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok 
megoldásában. A középiskola utolsó két évében mindezek elérése érdekében a legnagyobb 
jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 
Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai 
évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 
továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 
használatra adaptálni tudja. 
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet és fel tud készülni 
az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a 
felsőoktatásba való bejutást. 
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 
mellett az adott 2 évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 



megfogalmazásra, célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó listákban 
megjelenhetnek a korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és 
struktúrák is. 
Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható 
német nyelvű kifejezések példák):  

− álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

− érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, 

dass..., Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

− egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

− kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie 

haben teilweise Recht, aber…) 

− mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, weil..., 

Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, 

weil...) 

− javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was 

halten Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag 

machen.) 

− konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

− statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht 

hervor, … An letzer Stelle steht …) 

− reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen 

organisierten Reise beschweren.) 

− érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

− hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen Sie 

bitte…, kein Problem)  

− érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

− egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

− beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a 
zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

− feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn ich 

nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes mód 

módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, wenn er 

mehr gelernt hätte.) 

− óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich 

bloß nichts gesagt hätte!) 

− mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), 

következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), 

megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer zur 

Verfügung.) 

− cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht 

gelesen werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

− Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 



− főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

− folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende Buch) 

− módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er 

will den Unfall gesehen haben. 

− elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön 

umgeschrieben. Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

− létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú 

célnyelvi szöveget; 

− életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A 11–12. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 248+124/ összesen 372 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

emelt 

szintű 

német 

képzés 

DSD II-re 

felkészítő óra 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

20 4 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

15 8 

Reisen und Urlaub, Tourismus 15 6 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 15 6 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 4 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 10 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 20 8 

Aktuelle Themen 20 16 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 15 8 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 15 8 

Wirtschaft und Finanzen 13 6 

Arbeitswelt und Karriere 15 8 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 20 16 

Vorbereitung auf das Abitur 25 16 

Összes óraszám: 248 124 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

− értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő 

tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

− érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

− beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

− szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban 

és az idetartozó érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde, 

berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal, Gleichberechtigung von 

Mann und Frau, alte und neue Familienmodelle 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, 

Wohnorte, Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände 

zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

(Familienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und Familienfeiern, Sportarten, 

Sportereignisse, Krankheiten,  



− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze 

zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, 

tägliche Aufgaben  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider 

und Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, 

Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, Gesundheitswesen 

(medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und negative Charakterzüge, 

persönliche Erfolge und Misserfolge, Freundschaft 

− Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— internetes kutatás 

• a családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

• milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

• a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

• modern családok 

• az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— szerepjáték  

• orvosi ellátás igénybevétele 

• ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— önálló szövegalkotás 

• az életem 15 év múlva  

• híres személyiségek mint példaképek 

— vitafórum 

• az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

• ’A házasságok az égben köttetnek’ 

• vannak-e még családi példaképek? 

• a generációk együttélése: kölcsönös segítség vagy konfliktusforrás? 

• a Mama Hotel lakói 

• hagyományos vagy modern családmodell? 

• piercingek és tetoválások a fiatalok körében 

• ’Egy gyerek nem gyerek?’ 

• valóban „ruha teszi az embert”? 

• hagyományos vagy alternatív gyógyítás? 

• minden biotermék bio? 

• a márkanevek szerepe a társadalomban 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 



TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

− megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

− szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

− beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

− környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és 

cserél információt; 

− érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot 

szöveget szóban és írásban; 

− szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban 

és az idetartozó érettségi témákban; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 



− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, 

Wiederverwertung und Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

• természeti kincsek a lakóhelyemen  

• mindennapi természetvédelem 

— csoportos projektmunka  

• a hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

• természetvédő aktivista csoport létrehozása 

— kutatómunka  

• alternatív energiaforrások 

• globális felmelegedés 

• a Föld belső szerkezete, vulkánok, cunamik 

— vitafórum 

• családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

• valóban olyan „szuperek” a szupermarketek? 

• miért népszerűek a lakóparkok? 

• a hulladékprobléma megoldható? 

• vidék vagy város? 

• gazdaságosak az új energiaforrások? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, 

öffentliche Dienstleistungsbetriebe 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen, Bedeutung des Tourismus auf die Wirtschaft, Neue Tourismuszweige 

(Wellness, Sprachtourismus u.s.w)  

− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— szerepjáték 

• telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— önálló projektmunka  

• prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

• plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— vitafórum  

• a turizmus pozitív és negatív hatásai 

• olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 



• szervezett vagy egyéni utazás? 

• valóban olyan vonzó a kempingezés? 

• hagyományos vagy modern turizmus? 

— egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— csoportos projektmunka: film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

— kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a gazdaságra, 

társadalomra 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

− megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét 

is; 

− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

− a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános 

és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

− nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 



− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, 

Medien, Apps 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— internetes kutatómunka  

• kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

• egy híres mű és író vagy költő munkásságának bemutatása 

— szerepjáték  

• útbaigazítás kérése és adása 

— vitafórum 

• GPS vagy útbaigazítás? 

• kidobhatjuk már a papír térképeket? 

• az e-könyvek előnyei és hátrányai 

• hobbi- vagy versenysport? 

• gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 



− a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

− a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő 

célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;  

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, 

beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

− hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

− elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

− hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und 

Dialekte, autonomes Lernen 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— interaktív térképek használata  

• ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

• ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

• szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

• szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

— dialektus-szótár készítése 

— egyéni projekt 

• 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

• egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— vitafórum 

• miért halványulnak el a dialektusok? 



• internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

• a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

− ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

− interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

− megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

− alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

− szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

− interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája 

közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

− tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

− átadja célnyelven a magyar értékeket; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, 

Sehenswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, Literatur 

− Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich 

Deutscher Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

− Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, 

sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

− Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— prezentáció készítése és bemutatása  

• Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb kapcsolódásai 

— projektmunka  

• Magyarország rövid történelme 

• a DACHL országok rövid történelme 



• a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

• hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

• mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban? 

— internetes kutatómunka  

• egy célnyelvi ország gasztronómiája  

• magyar receptek német nyelvű interpretálása 

• milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

— egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

— vitafórum 

• fontos-e a hagyományok életben tartása? 

• fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

• miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
—  egyéni projektmunka 

• a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

• poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 



− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— pármunka  

• célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

• a német sajtótermékek fajtái 

• német újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

• aktuális hírek olvasása 

• az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

— osztálymunka 

• német nyelvű híradó rendszeres nézése 

• iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wissenschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, wesentliche 

Innovationen 



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és 

technika tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— internetes kutatómunka 

• találmányok 

• a jövő technikái 

— egyéni projekt 

• az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

• a jogosítvány megszerzése, az autó részei  

• mit fog tudni a következő telefonom? 

— vitafórum  

• az internet pozitív és negatív oldalai  

• lesz-e az unokámnak telefonja? 

• lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

• az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige 

der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, 

Ämter und Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 



− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

des Alltags, Mode und Kleidung 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienfeste und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale 

Veranstaltungen bzw. Feiertage 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einkaufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten 

erledigen, Teilnahme am Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

− A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, 

Internetabhängigkeit 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

grundlegende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, 

individuelle Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen, Verbrechen und 

Bestrafung, Abhängigkeiten-Suchtbehandlungen  

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és 

társadalom tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— egyéni projekt 

• különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

• hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

• önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— szerepjáték  

• szolgáltatások igénybevétele 

—  önálló szövegalkotás   

• megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— vitafórum/eszmecsere  

• korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

• megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

• megszüntethetőek-e az előítéletek?  

  



TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, 

Bankkarte, Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, 

Werbungen 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld 

sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, 

online kaufen, Geld wechseln 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienbudget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:  
— egyéni projekt 

• a pénz kialakulása, története 

• az első bankok 

— szerepjáték  

• banki ügyintézés  

• számlanyitás 

• reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

• valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 



• spórolás-költekezés 

• a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

• hitelek, állami támogatások 

• a tőzsde története, működése 

— vitafórum 

• ki kezelje a családi kasszát? 

• a munka jutalma a zsebpénz? 

• hitellel kezdődjön a felnőtt élet? 

• a reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitsplätze, Büros  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

in unterschiedlichen Berufen  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Planung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, 

Arbeitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, 

Mobilität 



− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— önálló szövegalkotás  

• jelentkezés álláshirdetésre 

• német nyelvű önéletrajz készítése 

— szerepjáték  

• állásinterjú 

• beszégetés egy állásbörzén 

— olvasott szövegértés fejlesztése 

• álláshirdetések böngészése 

• munkaköri leírás értelmezése 

— csoportos projektmunka  

• egy munkahelyi projekt kidolgozása 

• közkedvelt szakmák bemutatása 

— vitafórum 

• nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

• csak az egyetem lehet a cél? 

• létezik ideális munkahely? 

• hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− összetett információkat ad át és cserél; 

− összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

− használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  



− használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

− használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

nyelvi fejlesztésre 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

— idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 41 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

− alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

− összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

− megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

− informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

− aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

− megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

− egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat 

értelmez és használ; 

− közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

− közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

− az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

− az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

− a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő 

átgondolása 



− a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

− az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
— vizsgafeladatok gyakorlása 

— vizsgaszituációk gyakorlása 

— szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan 

 

Helyi tanterv 

DSD II nyelvvizsgára felkészítő óra 

11-12. évfolyam 

Célok és feladatok 

A nyelvi oktatásunk egyik fontos célja, hogy diákjainkat német nyelven magas szinten készítsük 

fel arra, hogy sikeresen kapcsolódhassanak be a kulturális és gazdasági élet határokon átívelő 

vérkeringésébe. Iskolánkban a diákoknak lehetőségük van a DSD II (Deutsches Sprachdiplom) 

német nyelvvizsga (B2/C1 szint) megszerzésére, mivel hosszú idő óta DSD- vizsgaközpontként 

működünk. A fakultációra való jelentkezés minden osztálytípusban tanuló diák számára nyitva 

áll. 

A legfőbb cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és 

fejlesztése, amely lehetővé teszi a célnyelvi kreatív kommunikációt. 

A DSD nyelvvizsgára felkészítő óra a német nyelv tantárgy kereteire épül, abból építkezik. Míg a 

német nyelv tanulása a gimnáziumban a 9-12. évfolyamot öleli fel, addig a DSD II nyelvvizsga 

felkészítés a meghatározott célok, feladatok, és kimeneti követelmények alapján csak a 11-12. 

évfolyamon történik, heti 2-2 órában. 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy legalább a középfokú, de lehetőség szerint a felsőfokú nyelvvizsga 

követelményeit a 12. évfolyam első félévében sikeresen teljesítse. A pedagógiai programunkban 

megfogalmazottak alapján a 11. évfolyam végén egy ún. próba DSD vizsgát szervezünk a 

diákjainknak. Itt azt mérjük, hogy a hallott illetve olvasott szövegértés valamint az íráskészség 

feladatok megoldásában képes-e egy kitűzött minimális pontszám megszerzésére. Csak ennek 

elérése esetén bocsátjuk vizsgára a tanulókat. 

 

A témakörök áttekintő táblázata 

 

Tevékenységek 

A vizsga 4 részből áll, ehhez illeszkedik a felkészülés is. 



Az olvasott szövegértés (Leseverstehen) vizsgarészhez az információ valamint tartalmi 

összefüggések felismerésére van szükség. Egy szöveg logikai és tartalmi kapcsolatainak a 

feltérképezése, illetve a nyelvi/nyelvtani utalások észlelése és mindezen képességek fejlesztése 

javítja a szövegértést. 

 

A hallott szövegértés (Hörverstehen) keretein belül a következő területeket fejlesztjük: 

a)  hasonló fonémák, morfémák megkülönböztetése 

b)  fontos tartalmak azonosítása, szinonimák, szócsaládok felismerése, kulcsszavak 

kiemelése 

c)  szövegtagolás értelmezése, beszédszándék felismerése, világos és rejtett tartalmak 

felismerése 

 

A korábban tanult nyelvi jelenségeket fel kell ismernie, kapcsolatba kell hoznia azokat a szöveg 

mondanivalójával és a szituációval, amelyben végbemegy a társalgás.  Azonnal képesnek kell 

lennie a meg nem értett szavak, kifejezések helyettesítésére, vagy a zavaró háttérzörejek által 

okozott hiányosságok pótlására. Az információtárolás és feldolgozás folyamata magas 

követelményeket támaszt az emlékezettel szemben. 

 

Az íráskészség (Schriftliche Kommunikation) feladatrész keretén belül a diákokat arra készítjük 

fel, hogy irányított szempontok alapján létre tudjon hozni egy kb. 500-800 szavas összefüggő 

szöveget. A fejlesztési terület része, hogy a tanuló képes legyen a célnyelven autentikus 

szövegek tartalmának visszaadására, jól strukturált, probléma centrikus leírások elkészítésére, 

továbbá grafikonelemzésére és értékelésére. Kitűzött cél, hogy meggyőzően, súlypontozva 

tudjon érvelni, majd képes legyen az érveket alátámasztani, tudja meggyőzően képviselni a saját 

álláspontját. Ez magában foglalja a diák gondolkodásmódjának fejlesztését, amely során több 

forrásból származó információt és adatot együttesen, azaz komplex módon tud értelmezni. 

 

A szóbeli (Mündliche Kommunikation) vizsgarésznél a beszélt nyelvi kommunikáció fejlesztése a 

cél. Felkészítjük a diákokat az önálló témakifejtésre, logikus és strukturált gondolkodásmódjukat 

fejlesztjük. Érzékenyítjük problémalátásukat és ehhez kapcsolódóan egy fajta komplex 

szemléletmód kialakítását erősítjük. Ezek tudatában felkészítjük a tanulókat, hogy közönség előtt 

egy téma feldolgozását szemléltetőeszközökkel tudják prezentálni. Kiemelt cél, hogy a 

mindennapi diskurzusokban magabiztosan lépjen fel, véleményét meggyőzően tudja képviselni, 

minden beszédhelyzetben feltalálja magát. 

 

Módszerek 

A hallás és olvasás utáni értést autentikus szövegek feldolgozásával (filmek, hírportálok, online 

felületek) valamint a kívánt feladattípusokkal gyakorolják a diákok. Az órákon változatos 

szövegforrásokkal dolgoznak a tanulók, melyek témái nemcsak a szókincsfejlesztéshez, de 

változatos munkaformákkal (szerepjáték, vita, egyéni prezentáció) a beszédkészség 

fejlesztéséhez is hozzájárulnak. A felkészülést 2 tankönyv is segíti. 



A szakasz végére célként kitűzött, B2/C1 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. A 

tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap. 

 

Mint ahogy általában a nyelvtanulás során, ebben az esetben is érdemes szem előtt tartani a 

tantárgyközi integrációt. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak 

más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor ez 

fordítva is igaz, az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal 

gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

 

Érettségi felkészítés 

A DSD nyelvvizsga befejezését követően a 12. évfolyam második félévében - igény szerint - 

közép, illetve emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére készítjük fel a diákokat, 

amely a következő feladatokat és tevékenységeket foglalja magában: 

Fejlesztési feladatok, ismeretek: 

a) közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

b) a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

c) a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

d) az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése 

Tevékenységek: 
a) vizsgafeladatok gyakorlása 

b) vizsgaszituációk gyakorlása 

c) szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

d) vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

e) viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

f) megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan. 

 
 



10. Francia nyelv (két tanítási nyelvű képzés) 

A pécsi Leőwey Klára Gimnázium magyar-francia két tanítási nyelvű tagozatának 

helyi tanterve francia nyelvből 
A célnyelv oktatásának alapvető célja – a KER-rel összhangban – a tanulók célnyelvi 

kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi 

kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett 

ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek 

minden tevékenységhez, így a nyelvi kommunikációhoz is elengedhetetlenek.  

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik a célnyelv segítségével kommunikatív feladatokat 

oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi 

tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív 

feladatoknak és a projektmunkának, amelyek szintén erősíthetik a motivációt és nagymértékben 

fejlesztik a diákok kreatív gondolkodását. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

Ennek a képzési formának a legfőbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással 

kapcsolatban kialakult pozitív attitűdöt megerősítse, biztosítsa a célnyelv minél magasabb szintű 

elsajátítását, és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. Ehhez szükséges a folyamatos 

megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, amely fokozza a tanulók önbizalmát, így 

magabiztosabban vesznek részt a szóbeli és az írásbeli kommunikációban. 

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatást is a valós kommunikációs helyzeteken alapuló 

nyelvtanulás jellemzi. A tanulók fejlettségi szintjüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelő, 

ugyanakkor kihívást jelentő, érdekes tevékenységekben vesznek részt. A célnyelvvel minden 

esetben valamilyen kommunikációs szituációban, kontextusban találkoznak. A középiskolai 

nyelvoktatásban a tanár és a tanuló támaszkodhat az általános iskolában elsajátított nyelvtanulási 

készségekre és stratégiákra, amelyeket közösen fejlesztenek tovább. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és- alkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy 

írásban megalkotja mondandóját. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 

feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű képzésben részt vevő tanulók 

több közismereti vagy szakmai tantárgyat célnyelven sajátítanak el, és az általános képzésben 

részesülő tanulóknál lényegesen több autentikus hangzó és írott szöveget dolgoznak fel. A 

tanulók az intenzíven fejlődő nyelvtudásuknak köszönhetően egyre összetettebb tartalmú és 

magasabb nyelvi szintű autentikus anyagokat ismernek meg, ami a célnyelv használatát 

élményszerűvé teszi. 

A két tanítási nyelvű oktatásban az anyanyelvi lektornak nagy szerepe van a mindennapi 

szóhasználat, a kommunikációs készség kialakításában, fejlesztésében. Munkája révén a tanulók 

nyelvhasználata természetessé válik, gyakorlatot szereznek az anyanyelvi beszélő megértésében 

és a kizárólag célnyelvi kommunikációban. Az anyanyelvi lektor másik feladata a 

kultúraközvetítés és az interkulturális kompetencia fejlesztése. Közreműködésével autentikus 

szituációk alakulnak ki az osztályteremben, a tanulók kommunikációja gördülékenyebbé válik, és 

folyamatosan érzékelik nyelvi fejlődésüket. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció kiemelt 

szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás esetében az integráció lehetőségét növeli, hogy a tanulók 



néhány közismereti vagy szakmai tantárgyat célnyelven dolgoznak fel. Ezáltal nyilvánvalóvá 

válik számukra a nyelvórán kívüli nyelvhasználat és nyelvtudás fontossága. Lényeges, hogy a 

tanulók a célnyelv elsajátítása során építsenek meglévő ismereteikre, személyes tapasztalataikra, 

és fedezzék fel, hogy a célnyelvi és a tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban van egymással, és 

számos területen alkalmazható. 

 

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás a 9–12. évfolyamon zajlik. A négy évfolyamos képzést 

megelőzi egy előkészítő évfolyam, amely során a tanulók nyelvi szintjének el kell érnie az A2–B1 

szintet, azaz nyelvtudásuknak lehetővé kell tennie, hogy célnyelven tanulják az iskola helyi 

tantervében meghatározott közismereti vagy szakmai tantárgyakat. 

A kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskola fejlesztési céljainak és követelményeinek 

eléréshez a 9–10. évfolyamon heti 5, 11–12. évfolyamon heti 6 célnyelvi órát biztosít. Iskolánk 

előkészítő évfolyamot szervez, amelyre évi 612 (heti 18) óra áll rendelkezésre.  

Éves óraszámok négy évfolyamos és az előkészítő évfolyamot tartalmazó ötéves két tanítási 

nyelvű középiskolai oktatás esetén: 

 

Előkészítő 

évfolyam 

(9/Kny)  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

612 óra 170 óra 170 óra 204 óra 168 óra 

 

 

A beszámoltatás követelményei és formái 

A beszámoltatás tartalmi követelményei igazodnak a mindenkori érettségi vizsga 

követelményekhez.  

A tanulók beszámoltatása folyamatos, formájáról a szaktanár a diákokat minden tanév elején 

írásban és a tanév folyamán is tájékoztatja. Célunk, hogy követelményeink kiszámíthatóak és  

az egyes évfolyamokon egységesek legyenek.  

 

 

Az értékelés alapelvei 

➢ legyen objektív, személyre szóló, átfogó 

➢ személyiségfejlesztő 

➢ a gimnáziumi tantervek, érettségi vizsga követelményrendszer alapján történjen 

➢ egy adott évfolyamra egységes legyen 

➢ az értékelés ütemezése az intézmény munkatervében rögzített időpontok alapján  

történik 

 

 

Az értékelés formái 

➢ az érettségi vizsga követelményei alapján komplex (írásbeli, szóbeli) vizsga  

➢ témazáró dolgozat 

➢ írásbeli felelés (egy-egy rövidebb anyagrészből) 

➢ szóbeli feleletek, beszámolók 

➢ Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

➢ Az előrehozott érettségi vizsgát tett tanulók speciális értékelése: projektmunka  

▪ alapján önálló kutatás, referátum. 

▪  

▪  

▪  

▪  

Az iskolai írásbeli (témazáró stb.) beszámoltatás  

 

➢ Jeles (5) – a tananyag 86-100%-os elsajátítása 



➢ Jó (4) – a tananyag 71-85%-os elsajátítása 

➢ Közepes (3) – a tananyag 56-70%-os elsajátítása 

➢ Elégséges (2) – a tananyag 41-55%-os elsajátítása 

➢ Elégtelen (1) – a tananyag 40% alatti elsajátítása 

 

 

A szóbeli feleletek tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe 

➢ Jeles (5) – aki a megadott témáról képes néhány percen át (min. 4-5 perc) olyan önálló, 

logikusan felépített feleletet adni, amelyben a tárgyi tudása szinte hiánytalan, felismeri az 

ok-okozati összefüggéseket, valamint önálló, eredeti következtetések megfogalmazására is 

képes 

➢ Jó (4) – aki a megadott témáról képes – némi segítséggel –önállóan beszélni, tárgyi tudása 

alapvető ismerethiányra nem utal, még felismeri az ok-okozati összefüggéseket - esetleg 

kérdésfeltevés hatására 

➢ Közepes (3) – aki a megadott témáról csak kérdések segítségével képes helyesen beszélni, 

akinek a tárgyi tudása hiányos, de az alapvető ismeretekkel rendelkezik, és ezáltal néhány 

következtetés levonására is képes 

➢ Elégséges (2) – aki a feltett kérdésekre nem mindig tud pontos választ adni, de a 

minimális követelményekkel szereplő ismeretekkel rendelkezik és az ok-okozati 

összefüggések levonására csak nagy segítség árán képes 

➢ Elégtelen (1) – aki az alapvető ismeretekkel sem rendelkezik, és tárgyi tudása oly 

mértékben hiányos, hogy az a segítő kérdések hatására sem kerül a felszínre. 

 

 

 

A táblázatokban megjelenő Fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, 

összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 

egymástól, a hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig 

integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért 

nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett. 

A Fejlesztési célok rovat a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszára vonatkozó, az adott 

kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait sorolja fel. A Fejlesztés tartalma olyan 

tevékenységeket mutat be, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Francia nyelv 

előkészítő évfolyam 
 

Heti óraszám: 18 óra 

Éves óraszám: 612 óra 

Bevezető 
A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen nyelvi képzés kiemelten kezelt, speciális 

területe, ahol a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás egyidejűleg történik. A két tanítási 

nyelvű magyar-francia tagozaton az előkészítő évfolyamos diákjaink nagy része úgy kezdi meg 

francia nyelvi tanulmányait, hogy a nyelvet nem tanulta korábban. A nyelv sikeres elsajátítását 

nagymértékben elősegíti, hogy az előkészítő szakaszban nagyon intenzív nyelvoktatás folyik, 

valamint, hogy az idegen nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. 

A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció számos készségeleme 

átvihető a célnyelv tanulásába és fordítva, a célnyelv tanulása során elsajátított kompetenciák 

hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, 

hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, 

akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, és a célnyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá 
váljon az anyanyelv. 

 

 

Célkitűzés és feladatok 

Az előkészítő évben a cél a tanulóknak az Európai Tanács nyelvi szintleírásai szerinti B1 nyelvi 

szintre való eljuttatása, a kommunikatív készségek fejlesztése. Célunk, hogy az előkészítő év 

végére képesek legyenek tanulóink idegen nyelven információt kérni, kapni, hogy a célnyelv a 

kifejezés eszközévé váljon. Fontos, hogy a tanulókat olyan nyelvi szintre juttassuk el, hogy a 

következő években a szaktárgyakat az adott célnyelven tudják tanulni. Mindezeken túl kiemelt cél 

az előkészítő év folyamán, hogy segítsük tanulóinkat saját nyelvtanulási stratégiáik 

megtalálásában, kialakításában, ezáltal hozzájáruljunk az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges 

kompetenciáik fejlesztéséhez.   

 

10.1. Alapelvek 

 

Ahhoz, hogy a fenti célkitűzések megvalósulhassanak, figyelni kell a tanuló személyiségére, 

érdeklődésére, élettapasztalataira. Biztosítani kell számára, hogy a nyelvtanulás során valós 

problémákkal szembesülhessen, önálló véleményt alkothasson és nyilváníthasson, valós 

élethelyzetekben próbálhassa ki magát, ill. önálló tanulási és életstratégiákat dolgozhasson ki. 

Figyelembe kell vennünk, hogy az előkészítő év nagyon intenzív nyelvtanulási szakaszában - a 

tanulók általános és nyelvi képességbeli különbségei mellett - jelentős a nyelvelsajátítás egyénre 

jellemző időigényének és folyamatának különbözősége. Ebből adódóan rendkívül fontos a tanulók 

előzetes tudásán, képességein és érdeklődésén alapuló, személyre szabott tanulási környezet 

megteremtése, a tanulók differenciált foglalkoztatása a tanórán és a tanórán túl is. Ehhez jó keretet 

biztosítanak az aktív tanulásnak az előkészítő évfolyamon alkalmazott különböző formái, 

elsősorban a tanulók szabad feladatvállalásán alapuló csoportos munkák, egyéni és csoportos 

projekttevékenységek, amelyek során a tanulók a saját tanulási folyamatuk aktív résztvevőivé, az új 

ismeretek megkonstruálóivá válnak. 

A motiváció fenntartását, ezáltal a nyelv elsajátítását nagymértékben segíti az élményalapú 

tanulási környezet. Tanórákon - többek között - a fent említett tanulásszervezési mód, tanórákon túl 

pedig a tagozat által szervezett számos nem formális nyelvgyakorlási lehetőség: tagozati 



rendezvények, francia nyelvű színjátszókör, egyéni és csoportos nyelvi versenyek, francia nyelvű 

előadói versenyek, utazások. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a tanulók már az előkészítő 

évfolyamon érdeklődésüknek megfelelően aktívan bekapcsolódjanak ezekbe a tevékenységekbe, 

amelyek közül nem egy sikerélményt, ezáltal további motivációt is nyújt számukra, így közvetetten 

ily módon is hozzájárul a nyelv jobb elsajátításához. 

A tanulási folyamat-központú és a tanuló-központú oktatás mellett elköteleződve kiemelten 

fontosnak tartjuk a tanulók erősségeinek és fejlesztendő képességeinek beazonosítását, 

tudatosítását, és a szükséges fejlesztés módjának megválasztását. Az egyéni tanulói szükségletek 

figyelembevételével a felzárkóztatás különböző formáit javasoljuk a tanulóknak: osztályon belüli 

tanulópárok, felsőbb éves segítővel való munka, tanári egyéni, illetve kiscsoportos korrepetálás. 

Az előkészítő évfolyam értékelési rendszerében helyet kap mind a szummatív, mind a formatív-

fejlesztő értékelés. Az egy-egy fejlesztési ciklust (A1, A2, B1) lezáró (többnyire félévi és évvégi) 

vizsgák százalékosan mutatják meg a tanulónak az adott ciklusban elért egyéni és az 

osztályátlaghoz viszonyított eredményét, valamint egyéni fejlődésének ívét. Emellett szóban vagy/és 

írásban rendszeresen értékeljük a tanulók nyelvi, szociális és egyéb kompetenciáit, meghatározzuk 

a fejlesztendő területeket, és javaslatokat teszünk a fejlesztés módjára.  

    

 

A kerettanterv helyi alkalmazása 

 

Az előkészítő évben 2 nagy nyelvi blokkban tanítjuk a francia nyelvet. A 2 nagy blokkban a 4 

alapkészség kiegyensúlyozott fejlesztése került a középpontba. A francia1 blokkban heti 9 órában 

a hallott szövegértést és a beszédkészséget (szóbeli interakció, összefüggő beszéd) fejlesztjük, míg 

a francia2 blokkba az írott szövegértés és az íráskészség (írott szövegalkotás) fejlesztése tartozik 9 

óraszámban. 

 

Francia1 blokk: hallott szövegértés, beszédkészség  

 
A beszédértés fejlesztésének célja: A tanuló egyre inkább képessé váljon hallás útján, a saját 

érdeklődésének, érettségének és szükségleteinek megfelelő ismeretekhez és információkhoz jutni. 

A beszédkészség fejlesztésének célja: A tanulót képessé kell tenni arra, hogy minden 

élethelyzetben ki tudja fejezni gondolatait, érzéseit, meg tudja fogalmazni ítéleteit, ill. sikeres 

párbeszédet tudjon folytatni 

 

 

 

 

 

A1-es fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, 

amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is 

használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi 

óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó 



 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a 

tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 

módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 

bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, 

kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 

vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos 

beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése 

világos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek 

jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó 

információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, 

tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- 

és animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, 

viccek. 

 



A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 

telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés 

kezdeményezése, figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, illetve 

tevékenységfajták: 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult 

jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

 
Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid 

megnyilatkozások; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek, tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 

alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, illetve 

tevékenységfajták: 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk 

és  

projektek csoportos bemutatása. 

A fejlesztés várt 

eredményei az A1 

fejlesztési ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megért ismerős szavakat és  

alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a  

közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal  

kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és  

ezeket megválaszolni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert  

témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt  



fordulatokkal, szerkezetekkel.  

 

 
 

A2-es fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető 

fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 

környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 

lényegének megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló 

rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető 

információk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés 

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés 

használata esetén. 
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni 

stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom 

lényegének megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés 

támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, 

riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 



Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra 

vonatkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 

feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 

szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, 

egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók 

lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés 

hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, illetve 

tevékenységfajták: 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, 

információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési 

egység 
Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű 

fordulatokkal és mondatokkal. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 



Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, 

szokások, napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös 

plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, illetve 

tevékenységfajták: 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, 

bejelentés, csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az A2 

fejlesztési ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 

megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes 

gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő beszéd létrehozására 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 

szókincs segítségével.  

 

 

 

 

 

B1 fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szavakat és 

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések 

lényegét 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan  

megfogalmazott érveit több beszélő esetén is; 

Képes követni egy rövid (5-10 perces) előadás fonalát a számára 

ismerős témakörökben, valamint a szaktárgyak számára ismert 

témaköreiben. 

Megért fontos információkat azokban a rádió- és tévéműsorokban,  

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag 



lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős 

témákról.  

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű  

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.  

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek  

többségének megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök 

és az események közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként  

előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat  

jelentésének kikövetkeztetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, 

beszédek,  

viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és  

rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során 

kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 

témákról.  

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is 

önállóan boldogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel érdeklődési körébe 

tartozó és általános témákról is; 

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyveket; 

alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában a kommunikációs 

helyzethez. 

A tanuló képes bekapcsolódni és aktívan részt venni egy hétköznapi 

beszélgetésbe 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  



Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság,  

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása,  

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a  

hatóságokkal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz,  

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek  

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése,  

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, 

semleges stílusú nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, illetve 

tevékenységfajták: 

Társalgások, megbeszélések, eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek  

eljátszása. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más  

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek  
segítségével az ismerős témakörökben a  

folyamatos önkifejezésre gondolatait megfelelő logikai sorrendben 

előadva 

biztonsággal kommunikálni a számára ismerős témákról /információt 

kérni, ellenőrizni /kifejezni kérdéseit, kétségeit, nehézségeit számára 

kevésbé ismerős helyzetekben 

leírni egy valós eseményt, vagy akár egy álmot  

elmesélni egy történetet  



összefoglalni egy rövid elbeszélést, cikket, előadást, vitát, ha ezek 

nyelvezete nem túl nehéz és témájuk számára ismerős  

Tud érthetően folyamatosan beszélni, meg tudja tervezni 

mondanivalójának szókincsét és tartalmát, és szükség esetén tudja azt 

tudatosan módosítani; 

Képes tartalmilag pontosan kifejteni egy gondolat vagy probléma főbb 

pontjait. 

 

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris  

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok  

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók  

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé  

begyakorolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, illetve tevékenységfajták: 

Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg,  

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek  

bemutatása, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a B1 

fejlesztési ciklus 

végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi  

beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi élet  

legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában  

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. Képes felkészülés nélkül 

társalgást kezdeményezni és azt fenntartani számára ismerős (B1 szintű) 

témakörökből, valamint olvasmány-, illetve filmélményekről, stb. 

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek  

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a  

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Francia2 blokk: olvasott szöveg értése, íráskészség (szövegalkotás) 
 

Olvasott szövegértés: Az olvasás igen alkalmas arra, hogy a nyelvi képességek fejlesztésén túl az 

ismeretszerzést és az önazonosság kialakulását is segítse. Fontos, hogy az olvasás révén a 

személyiségnek nemcsak értelmi, hanem érzelmi adottságai is fejlődnek. 

Cél: Az olvasástanításnak az a célja, hogy a tanuló idegen nyelven is képessé váljon önállóan, 



tanári vagy egyéb segédlet nélkül saját érettségének és érdeklődésének megfelelő ismeretekhez, 

információkhoz és élményekhez jutni, még pedig úgy, hogy mind olvasási tempójában, mind 

szövegértésében egyre inkább megközelítse az átlagos anyanyelvi olvasó teljesítményét. A 

tanulónak középiskolai tanulmányai befejezése előtt el kell jutnia addig, hogy az idegen nyelven 

való olvasást természetes szükségletének tekintse, és kulturális kíváncsiságának megfelelően 

válogatni tudjon az idegen nyelvű szövegek közül. 

Íráskészség: Az előkészítő évfolyam legfőbb célja a tanulók nyelvtudását olyan szintre 

fejleszteni, hogy a következő években a szaktárgyakat az adott célnyelven tudják tanulni. Ennek 

megfelelően az írástanításban is elsősorban a helyes nyelvhasználatra kell helyezni a hangsúlyt, és 

csak másodsorban az írásmű megszerkesztésére. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az utóbbi 

szempontot el kell hanyagolni, de az írásmű igényes megszerkesztésével csak akkor érdemes 

foglalkozni, amikor a diákok már képesek az adott célnyelven bonyolultabb mondatokat is 

alkotni. 

Az íráskészség célja, hogy a tanulók legyenek képesek különböző jellegű szövegeket tudatosan 

megalkotni. Használják a szöveg jellegének megfelelő, a tudásszintjük szerinti legválasztékosabb 

nyelvezetet. 

 

A1-es  fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv  

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,  

motiváció. A tanuló jártas a különböző szövegfajták olvasásában 

anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló képes megérteni az ismert neveket, szavakat és  

mondatokat egyszerű szövegekben; 

megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait,  

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

megérti a korosztályának megfelelő témájú, egyszerű autentikus  

szöveg lényegét, kiszűr a szövegből néhány alapvető információt. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (pl. feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű  

fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például  

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető  

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a  

szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a  

szöveg megértéséhez. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek,  

újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon  

egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 



Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. 

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre 

válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegek írása a tanulókat érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, 

cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment 

írása (például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az A1 

fejlesztési ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás. Megérti az ismert neveket, szavakat, és az 

egyszerű szövegek egyszerű mondatait. Megérti az egyszerű leírások, 

üzenetek, útleírások  

gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.  

Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,  

tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

 

A2-es fejlesztési ciklus 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

fő gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a 

hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos 

magánlevelekben, e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó 

újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek 

olvasása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve 

időrendi kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, 

hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, 

versek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert 

témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tud összefüggő mondatokat írni a közvetlen környezetével  

kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű  

interakciókban; 

képes ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatait egyszerű  

kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezni; 

tud minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő  

szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek lemásolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével  

kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló,  

párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való 

megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 



Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése  

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (pl. internetes  

fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (pl. köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy  

programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (pl. megszólítás,  

elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásában. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás,  

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus  

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek  

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek,  

elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az A2 

fejlesztési ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 

információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt 

érintő témákról minta alapján. 

 

 

 

B1 fejlesztési ciklus 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, 

hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg 

megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét 

információkat egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi 

szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, az  

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket; 

megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő 

szövegek  

gondolatmenetének lényegét;  

követi nagy vonalakban a véleményeket, érveléseket, és kiszűri a 

részinformációkat. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott  

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt 



érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres 

írásbeli  

kommunikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből,  

illetve több szövegből. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám,  

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek,  

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő  

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban írásban kifejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegeket ír az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket  

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról; 

írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről,  

benyomásairól és véleményéről, alátámasztani véleményét; 

hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készíteni olvasott vagy hallott szöveg alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó,  

ismerős témáról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal  

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 



Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / 

emailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás,  

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások:  

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus  

képeslapok; poszter szövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat  

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internetes profilok; tényszerű információt  

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést /  

nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó  

instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/email-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás,  

visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid  

leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok,  

dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a B1 

fejlesztési ciklus 

végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat 

a  

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló megérti az idegen nyelvű szómagyarázatokat. 

Tud tanári segítséggel egynyelvű szótárt használni 

Képes megtalálni a számára fontos információt különböző hétköznapi 

dokumentumokban, újságokban (pl. prospektusok, műsorismertetők, 

menetrendek, stb.), 

▪ megérteni egy köznapi témájú újságcikket, megtalálni benne a 

jelentősebb pontokat. 

▪ gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét érthetően, a 

megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni,változatos 

közlésformákat létrehozni, 

▪ a fent említett kritériumokat a következő szövegtípusokban 

megvalósítani: magán- fiktív történet, élményszerű beszámoló, 

párbeszéd, leírás, véleménykifejtés, kiselőadás, tartalom összefoglalás, 

napló, formanyomtatványok kitöltése, önéletrajz. 

▪  

 

 



Az előkészítő évfolyamra (Francia1-Francia2) egységes témakörlistája: 

 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye,  

Családi élet, tágabb családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Ismerkedés, bemutatkozás 

Idős családtagok, családi múlt 

A ház és a lakás részei, háztartási eszközök 

  

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Ünnepek, családi ünnepek. Testvér születése. 

Öltözködés, divat. 

Környezetünk: állatok, növények 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

  

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, tagozatok) 

Tantárgyak, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

  

A munka világa 

Foglalkozások  

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

  

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében) 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Étkezési szokások nálunk és a célországban 

Életmód nálunk és a célországokban. 

  

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Gyűjtemények (mint hobbyfajta) 

Újságok, folyóiratok 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, tévé, számítógép, internet. 

  

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 



Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Turisztikai célpontok. 

Nemzetiségek, országok, nyelvek 

 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

  

Gazdaság és pénzügyek 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például kis üzletek, bevásárló központok, bank). 

  

 

 

 

 
9–10. évfolyam 

 

A két tanítási nyelvű gimnázium 9-10. osztályának célja az, hogy az előkészítő (9/Kny) év után a 

tanulók képesek legyenek a különböző tantárgyakat célnyelven tanulni, egyre otthonosabban 

érezzék magukat a nyelv használatában, szókincsük fokozatosan bővüljön, nyelvtani tudásuk 

egyre biztosabbá váljon. A két tanítási nyelvű oktatásban a célnyelvből a középiskola 10. 

évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk a KER hatfokú skálájának negyedik, B2-es 

szintjére. Ez biztosítja, hogy olyan fejlődés valósuljon meg a nyelvi előkészítő év tanulmányai 

után eltelt két évben, amely lehetőséget ad a szaktárgyak növekvő nyelvi és tartalmi 

követelményeinek teljesítésére. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a további két 

évben minden tanuló eljusson a két tanítási nyelvű középiskolai tanulmányok végére várható C1 

szintre. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló már megért lényeges 

információkat, amelyek olyan ismert 

témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, 

az iskola, a szabadidő;  

ki tudja szűrni a fontos információkat 

azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek 

aktuális eseményekről vagy érdeklődési 

körének megfelelő témáról szólnak. 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló képes megérteni a köznapi és 

tanulmányi életben elhangzó hosszú 

beszédeket, ha normális beszédtempóban 

erős akcentus nélkül beszélnek; 

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, 

amelyek a mindennapi élet, illetve a 

tanulmányi munka során előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a 

téma viszonylag ismerős, és a beszéd menete 

jól követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi 

beszélők közötti társalgást. 

 

A fejlesztés tartalma 



A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése 

standard dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgető műsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, 

párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és 

rádiós hírek, beszélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, 

rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), 

telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, 

beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan 

helyzetben, amely külföldi utazás során 

adódik; 

előkészület nélkül részt tud venni a személyes 

jellegű vagy érdeklődési körének 

megfelelő,ismert vagy mindennapi témáról 

folytatott társalgásban (pl. család, szabadidő, 

munka, utazás, aktuális események). 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló képes általános és tanulmányokkal 

kapcsolatos témák széles körében 

folyékonyan,helyesen és hatékonyan használni 

a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és 

érveit, valamint az érzelmek különböző 

fokozatait; 

hatékonyan részt vesz a mindennapi és a 

tanulássorán előforduló vitahelyzetekben; 

stílusában, regiszterhasználatában 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

 
A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel 

kapcsolatos témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív 

javaslatok értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás 

azokra. 



Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a 

partner véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, 

átadása, mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének 

elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés 

ellenőrzése, félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások 

bevonása a beszélgetésbe. 

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok 

pontos hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, 

amíg megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és 

telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, 

utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű 

mondatokkal élményeit, álmait, reményeit, 

céljait; 

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a 

véleményét; 

el tud mondani eseményeket, történeteket, 

tartalmat, és véleményt tud nyilvánítani 

ezekről. 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló képes világos, szisztematikusan 

kifejtett leírást és bemutatást adni, előadást 

tartani érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz 

kapcsolódó témák széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és 

példákkal, érvekkel támasztja alá 



mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel 

mondjon, valamint figyelembe veszi a 

hallgatóságra tett hatását; 

legyen természetes módon eltérni egy előre 

elkészített szövegtől. 

 

 

 
A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása példákkal, 

érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések 

kifejezése a legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása 

és kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, 

képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló képes a főként standard 

nyelven megírt, tevékenységéhez, tanulásához 

kapcsolódó szövegek megértésére; 

magánlevélben megérti az események, 

érzelmek és kívánságok leírását. 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló képes az érdeklődési köréhez 

kapcsolódó szövegeket elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, 

megtalálja a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét 

változtatja a különböző szövegeknek és 

céloknak megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is 

megérti az író álláspontját, nézőpontját. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek 

elolvasása és a lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 



figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is 

tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó 

cikkekben és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, 

instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, 

riport), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai 

írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, 

modern szépirodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos 

szöveget alkotni ismerős, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó témákról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló képes világos, részletes szövegeket 

írni érdeklődési körével és tanulmányaival 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont 

témákról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák 

magyarázatával kapcsolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető 

közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, 

illetve átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző 

alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 



A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó információk 

és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj 

hagyományainak követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú 

bekezdésekre tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és 

átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális 

stílus stíluselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak 

használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és 

elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMSek/ 

MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó 

levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális 

műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., megállapodások, 

szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek 

számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, 

rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

 

B2 szintű nyelvtudás 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz 

kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét.  

A tanuló képes aktívan részt venni az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja 

indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud 

folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. 

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki 

tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző 

alternatívák előnyeit és hátrányait. 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek 

szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai 

szövegeket. A tanuló több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák 

széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a 

különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

▪  

1.1. Szókincs  

Ezen a szinten a szókincs tanulásával kapcsolatban a következő követelményeknek kell eleget 

tenni:  

➢  A tanuló 1000 új lexikai egységet sajátítson el. A legáltalánosabb és az érdeklődési 

körébe vágó szókincs széles skáláját ismerje, ezeket biztosan használja. 

➢ Mondandóját képes legyen változatossá tenni a szinonimák és antonímák használatával.  



➢  Általában elvárható a szókincs pontos használata, még akkor is, ha időnként nem 

pontosan választja meg az oda illő szót, de ez nem zavarja a kommunikációt.  

▪  

1.2. Hallott szöveg értése  

▪ A tanulók legyenek képesek:  

➢ Nehézség nélkül megérteni egy anyanyelvi beszélőt személyes kommunikációban.  

➢ Figyelemmel követni egy bármilyen témájú előadást, az információkat abból kiszűrni, 

és ha kell akár le is jegyzetelni.  

➢  Megérteni egy hosszabb (15-20 perces), mind tartalmilag, mind nyelvileg igényes 

előadást.   

➢ Globálisan megérteni hang és videofelvételeket, autentikus filmeket és 

tévéműsorokat.  

➢ Hallás útján akár önálló ismereteket is szerezni.  

▪  

1.3. Beszédkészség  

A tanulók legyenek képesek:   

➢ Részletes, spontán, körülbelül 3-5 percig tartó, összefüggő bemutatást adni az érdeklődési 

területükhöz tartozó témák széles köréből.  

➢ Világosan kifejteni és kiegészíteni érveiket, kiállni véleményük mellett, és azt megfelelő 

példákkal alátámasztani.  

➢ Elmagyarázni véleményüket az adott témakörökben a különböző lehetőségek előnyeit és 

hátrányait bemutatva, érvekkel alátámasztott okfejtést előadni.  

➢ Közérdekű bejelentést tenni a legáltalánosabb témakörökben.  

➢  Világos, jól előkészített 10-20 perces előadást tartani a nyilvánosság előtt.  

➢ Elérni, hogy a körülbelül 20-30 percig tartó folyamatos és spontán kommunikációt ne 

zavarják jelentősebb félreértések, ezekben aktívan részt venni, és ott kifejteni és 

megvédeni a véleményüket.  

➢ Spontán módon, egyszerűen, érthetően és a nyelvi közegnek (magánszféra, közszféra, 

szakterületek) leginkább megfelelő formában kifejezni szükségleteiket, kívánságaikat, 

szándékukat, tapasztalataikat, véleményüket, érzéseiket.  

➢ Reagálni adott helyzetre, a partnertől gondolatainak világosabb megfogalmazását kérni.  

▪  

1.4. Olvasott szöveg értése  

A tanulók legyenek képesek:  

➢ Normál tempóban kifejező olvasással felolvasni jelenkori, ismeretlen szöveget is.  

➢ Értelmező olvasással (néma olvasás mellett) 1-2 oldalas közepesen nehéz szöveg 

lényegi kiemelésére.  

➢ Nehézség nélkül felismerni bármely szövegkörnyezetben a tanult, bonyolultabb 

nyelvtani elemeket.  

➢ Egynyelvű szótár használatára.  

➢ Különböző stílusrétegekbe tartozó szövegek megértésére.  

▪  

1.5. Íráskészség  

A tanulók legyenek képesek:  

➢ Kb. 200-300 szavas összefüggő szöveget írni, gondolataikat, véleményüket változatos 

kifejezésekkel jelentősebb nyelvtani hiba nélkül megfogalmazni 



➢ Az esszéírás főbb elemeit (vázlatírás, témamondat, kohézió, szerkezet) tudatosan 

használni.  

▪  

 
11–12. évfolyam 

 

A két tanítási nyelvű oktatásban célnyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el 
kell jutniuk a KER ötödik szintjére, azaz a C1 szintre. A tanulóknak olyan tanulási képességekkel kell 
rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését 
további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át. A sikeres  kimeneti vizsga 
érdekében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 
felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék a 
feladattípusokat és az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják 
azokat önértékelésük során. A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és 
tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni 
tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig széleskörű információszerzésre és viszonyításra 
képesek. A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 
kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 
autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani ismereteik 
köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Fontos, hogy a tanulók az 
idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és 
személyes tapasztalataikra is . A tantárgyközi integráció fontossága a Nat –ban is megjelenik.. 
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti 
utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a 
szükséges készségek fejlesztésének. Célunk, hogy a képzés végére tanulóink képesek legyenek 
nyelvtudásukat önállóan fenntartani és fejleszteni, képesek legyenek az idegen nyelvet saját 
céljaikra is felhasználni utazásaik, tanulmányaik során. A két utolsó évben a nyelvi kompetencia 
fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg 

- A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 
kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 

- A tanulók motivációját növeli, ha lehetőséget biztosítunk a tanulókat érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi 
feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A megemelt óraszám lehetővé teszi az egyéni különbségekre építő tanulási utak támogatását, a 
tanulótársakkal való együttműködés fontosságának kialakítását, az érvelés technikájának 
elsajátítását, a gondolkodás, kreativitás fejlesztését, pl. projekt  munkák. A feldolgozott témák 
hatására a tanuló gondolkodása és problémamegoldó készsége, kognitív képességei is 
fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 
Ezekben az osztályokban lehetőség nyílik  a  rendszeres, egyértelmű, objektív és reflektív 
értékelési folyamatok alkalmazására is. A gimnáziumi évek végére a  tanuló megtanulja a 
hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint 
képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 
Előzetes tudás B2, azaz a tanuló már megérti a hosszabb 

beszédeket, vagy előadásokat, az ezekbe 
foglalt érvelést, amennyiben ismert 
témáról szólnak; Megérti a legtöbb 
televíziós hírműsort és az aktuális 
eseményekről szóló adásokat, valamint a 
legtöbb standard nyelven beszélő filmet. 



Fejlesztési-nevelési célok A tanuló legyen képes összetett gondolat 
menetű és rejtett jelentéstartalommal is 
rendelkező hosszú szöveget is megérteni; 
megbeszélés és vita során kövesse 
könnyedén a mások között folyó összetett 



- interakciót, és érzékelje a sugallt attitűdöket és a 

beszélők közötti kapcsolatot; szűrje ki a beszéd apróbb 

részleteit, értsen meg összetett műszaki információkat; 

értse meg az érettségi vizsga követelményeiben leírt 

szövegek általános vagy részinformációit. 

 

10.2. A fejlesztés tartalma 

- Az előadások, viták, hosszú és összetett szövegek megértése köznapi és elvont, összetett témák esetében is. 

- Felvett és közvetített hanganyagok széles körének megértése. 

- A hallott szöveg gondolatmenetének követése, apró részletek, tényleges információk 

- megértése, még elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

- Csoportos megbeszélés és vita során a mások között folyó összetett interakció könnyed követése. 

- Közérdekű bejelentésekben elhangzó összetett műszaki információk, ismerős termékekről és szolgáltatásokról 

szóló bemutatók megértése. 

- Olyan filmek megértése, amelyek jelentős mértékben tartalmaznak szleng és idiomatikus 

- kifejezéseket. 

- A nem világosan szerkesztett beszéd megértése, még akkor is, ha az összefüggésekre 

- csak utalnak. 

- A szövegekben a sugallt attitűdök és a beszélők közötti kapcsolat megértése. 

- Az idiómák és köznyelvi fordulatok széles körének, valamint stílus rétegbeli váltásoknak 

- megértése és használata. 

- Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

    A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, üzenetek, 

bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, beszélgető műsorok, színdarabok, 

dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), 

telefonbeszélgetések, színdarabok, tanulmányaival kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő 

interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás, médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programismertetés, 

rövid hír). 

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az interneten 

található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága Az ingyen elérhető 

autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a 

fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. 

 

 
 
 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 
Előzetes tudás B2, azaz a tanuló anyanyelvű beszélővel is 

természetes, könnyed és spontán 
kapcsolatteremtésre képes; aktívan részt 
tud venni az ismert témájú társalgásban; 
véleményét ki tudja fejteni, és álláspontját 
meg tudja védeni. 



Fejlesztési-nevelési célok A tanuló legyen képes csoportos 
eszmecsere esetén követni a mások között 
zajló összetett interakciót, és hozzászólni 



- még elvont, összetett és ismeretlen témákhoz is; 

fejezze ki magát folyékonyan, természetes módon, 

majdnem erőfeszítés nélkül; adja elő álláspontját, 

válaszoljon meg kérdéseket és reagáljon 

ellenérvelésekre; alkalmazza a szövegszervező nyelvi 

eszközök széleskörét; használja a kontextuális, 

grammatikai és lexikai jeleket. Az érettségi részletes 

követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben legyen képes 

zökkenőmentes kommunikáció kezdeményezésére, 

fenntartására és lezárására vizuális és verbális 

segédanyagok alapján. 

 

10.3. A fejlesztés tartalma 

- Könnyed részvétel csoportos megbeszélésben és vitában, még elvont, összetett, 

- ismeretlen témákban is. 

- Információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás 

- azokra. 

- Ügyek, problémák világos felvázolása, okok és következmények megfontolása, és a különböző 

megközelítések előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. 

- Saját álláspont meggyőző kifejtése, kérdések megválaszolása és reagálás az ellenérvekre. 

- Összetett információ és tanács megértése, részletes információ átadása és cseréje mindenféle ügyben. 

- A részletes instrukciók megbízható megértése, a partnerek bevonása a munkába, 

- véleményük kikérése, hatékony együttműködés. 

- Érvelés meggyőző nyelvhasználattal nézeteltérés, kártérítési ügy vagy egyéb probléma megoldásának során. 

- Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár interjúalanyként, a megvitatott téma 

segítség nélküli folyékony és jól felépített kifejtése, valamint a közbeszólások megfelelő kezelése. 

- Beszélgetésben elhangzottak összegezése több forrásból származó információ esetén. Rákérdezés az 

elhangzottakra, a megértés ellenőrzése és a homályos pontok tisztázása céljából. 

- Kontextuális, grammatikai és lexikai jelek használata az attitűdök, hangulatok és 

- szándékok kikövetkeztetéséhez és a folytatás előrevetítéséhez. 

- Megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztása megjegyzései megfelelő bevezetéséhez, annak 

érdekében, hogy átvegye a szót, vagy időt nyerjen, és magánál tartsa a szó jogát, amíg gondolkodik. 

- Saját gondolatok hatékony kapcsolása a többi beszélőéhez. 

- Széles körű szókincs birtoklása és a hiányok körülírással és elkerülő stratégiák 

- használatával való pótlása. 

- Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az érzelmeket 

- kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is.



- A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák ismerete és alkalmazása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és     
telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, 
utasítás, interjú, vita. 
Idegen nyelv ismeretében a világ szinte minden részében lehetővé válik a 

kommunikáció. Korunk infokommunikációs eszközei, valamint a külföldi utazások 
lehetővé teszik, hogy a tanulók könnyen kapcsolatot teremtsenek a célnyelven 
beszélőkkel. Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a 
nyelvekkel, a nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más 
kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség 
tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

 
Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 
Előzetes tudás B2, azaz a tanuló világosan és kellő 

részletességgel fejezi ki magát számos 
témában; ki tudja fejteni véleményét 
valamilyen aktuális témáról úgy, hogy 
részletezni tudja a különböző 
lehetőségekből adódó előnyöket és 
hátrányokat; mondanivalója létrehozásakor 
megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel 
mondjon; összefüggő beszéd 
megvalósításakor képes eltérni az előre 
elkészített szövegektől. 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló legyen képes folyékonyan, 
természetes módon, majdnem erőfeszítés 
nélkül kifejezni magát; adjon részletes 
leírást és bemutatást összetett 
témákról, fejtse ki az egyes alpontokat és 
zárja lemegfelelően a beszédét; 
a beszéd menetének teljes megszakítása 
nélkül kerülje ki a felmerülő problémát, és 
fogalmazza át mondanivalóját; 
az érettségi részletes követelményeiben 
megadott témakörökben és 
kommunikációs helyzetekben legyen képes 

- önálló beszéd létrehozására, önálló 

témakifejtésre.  

 

 
 
 
 

10.4. A fejlesztés tartalma 

- Részletes leírás és bemutatás összetett témákkal kapcsolatban. 

- Altémák kifejtése és összekapcsolása, a beszéd megfelelő befejezése. 

- Részletes információk pontos átadása, eljárások lebonyolításának részletes leírása. Több forrásból származó 

információ és érvek összefoglalása. 



- Világos, jól szerkesztett előadás tartása összetett témában. 

- A gondolatok alátámasztása adatokkal, érvekkel és példákkal. 

- Bejelentések megfogalmazása folyékonyan, szinte erőfeszítés nélkül. 

- A jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése hangsúllyal és hanglejtéssel. 

- Előadás közben a közbeszólások kezelése, kérdések megválaszolása természetes módon. 

- Mondandó megtervezése, eszközök kiválasztása. A 

hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

- A felmerülő probléma kikerülése a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül, és a 

- mondanivaló átfogalmazása. 

- A nyelv természetes, rugalmas, gördülékeny, érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó használata. 

- Széles körű szókincs kialakítása, a hiányok kompenzálása átfogalmazással, vagy elkerülő stratégiák 

alkalmazásával. 

- Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások,képleírások, témakifejtés, elbeszélő 

szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, hallgatóságelőtti megnyilvánulás (előadás iskolában, szórakoztatás, bemutató stb.), párbeszéd 

éstársalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, informális tolmácsolásismerősöknek, elpróbált 

szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 
 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 
Előzetes tudás B2, azaz a tanuló már képes elolvasni 

azokat a cikkeket és jelentéseket, 
amelyek aktuális, jelenkori  
problémákkal foglalkoznak, és 
szerzőjük álláspontjátvagy 
véleményét fejtik ki; megérti a 
kortárs irodalmi prózai szövegeket 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló legyen képes minden 
részletükben megérteni hosszú és 
összetett szövegek széles körét; 
határozza meg gyorsan bármilyen szöveg 
tartalmát és fontosságát, találja meg a 
lényeges részleteket; értse meg a szöveg 
részleteit, ismerje fel az attitűdöket és 
érzéseket; legyen képes az érettségi vizsga 
követelményeibenleírt szövegek általános 
vagy rész információinak megértésére. 

 

10.5. A fejlesztés tartalma 

- Hosszú és összetett szöveg részleteinek megértése. 



- Magánjellegű vagy tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek megértése. 

- Társadalmi, tanulmányi és magánéletben előforduló autentikus szövegek megértése. 

- Időnkénti szótárhasználattal bármilyen levelezés, gépekkel/eljárásokkal kapcsolatos összetett útmutatás 

megértése. 

- Hírek, cikkek és beszámolók gyors átolvasása bármilyen témakörben annak eldöntésére, 



- hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

- Hosszú és összetett szövegekben a lényeges részletek megtalálása. 

- Az adott feladat megoldásához szükséges információk kikeresése a szövegből. 

- Az apró részletek, érzések, attitűdök, valamint a burkolt és kifejtett vélemények felismerése. 

- Számos szövegfajta felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

- során. 

- Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások:   utasítások, instrukciók, összetett használati 

útmutatók, tájékoztató szövegek (pl.   hirdetés, reklám,menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, 

utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, elektronikus informális műfajok,pl. 

blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., újságcikkek (pl. hír, beszámoló,riport), internetes honlapok, 

internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek,képregények, tantárgyakkal kapcsolatos tudományos 

szövegek, cikkek, publicisztikai írások, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek, forrásirodalom. 

 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek 

autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának,, ami komoly motivációs forrás lehet, 

és nagyban elősegítheti az autonóm tanulói személyiség kialakulását. A tanulási folyamat szervezésében nagy 

jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 
 

 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 
Előzetes tudás B2, azaz a tanuló tud világos és részletes 

szövegeketírni az érdeklődési körének 
megfelelő számostémáról; tud tájékoztató 
és érvelő szöveget írni; rá tud világítani 
arra, hogy milyen jelentőséget tanúsít az 
eseményeknek vagy élményeknek 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló legyen képes világos, részletes, jól 
szerkesztett szövegeket írni összetett 
témákról alényeges kérdéseket 
hangsúlyozva; hozzon példákat, érveket 
gondolatai alátámasztására,és fejezze be a 
szöveget a megfelelő módon; kövesse a 
műfajnak megfelelő személyes vagy 
hivatalos stílus jegyeit, írjon 
természetesen, a műfajnak és az olvasónak 
megfelelő stílusban; fejezze ki magát 
világosan és pontosan, kommunikáljon a 
címzettel rugalmasan és hatékonyan; 
legyen képes az érettségi íráskészséget 
mérő feladatainak megoldására és az 
értékelési kritériumok alkalmazására. 



 

10.6. A fejlesztés tartalma 

10.7. A tanulók egyre magasabb nyelvi szinten tudják gondolataikat írásban 
megfogalmazni 

- Világos, jól szerkesztett szövegek írása összetett témákról. 

- Gondolatok világos és pontos kifejezése magánlevelezésben. 

- Gondolatok, problémák, felvetések, vélemények pontos és meggyőző kifejtése hivatalos levélben. 

- A nyelv rugalmas és hatékony használata, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó 

nyelvhasználatot. 

- A lényeges, fontos kérdések hangsúlyozása. 

- Kiegészítő gondolatok, érvek, példák felhozása és a szövegek megfelelő befejezése. Alapos 

részletességű, összetett, világos leírás készítése. 

- Hagyományos vagy online újságcikk, blogbejegyzés írása. Hivatalos 

hangvételű beszámoló írása. 

- Önéletrajz, motivációs levél írása. 

- Elbeszélés létrehozása, részletgazdag szövegek írása. 

- Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, feljegyzések 

- készítése bármilyen szituációban. 

- Elvont és gyakorlati témákról szóló, számos összefüggést megvilágító előadásról, írott szövegről jegyzetek 

készítése, információk pontos rögzítése. 

- Hosszú, komplex szövegek összefoglalása. 

- Az olvasónak és a szövegfajtának megfelelő stílus alkalmazása. 

- Az adott stílushoz illő magas szintű szókincs és nyelvhasználat magabiztos alkalmazása. 

- Saját írásmű szerkesztése: hibák tudatos keresése és javítása, a szükséges változtatások elvégzése. 

- A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 
- A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, emlékeztetők, 

jegyzetek, diktált üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt 

tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, megállapodások, szerződések, közlemények, cikkek 

magazinok, újságok és hírlevelek számára, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések 

közösségi oldalakon stb., cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, 

leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek 

készítése, beszédek, előadások, hivatalos beszámolók, tudományos, ismeretterjesztő cikkek, kifejtő, érvelő, 

magyarázó esszé, folyamat, eseményleírás, önéletrajz, motivációs levél.  



10.8. A fejlesztés várt eredményei 

 
- C1 nyelvi szint 

- A tanuló képes gondolatait, véleményét anyanyelvi szinten, igényes kifejezésekkel, hibátlanul, összefüggően 

megfogalmazni 

- A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző típusú szövegek széles 

- körében akkor is, ha nem világosan tagoltak,és az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik 

ki. 

- A rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. 

- A birtokában lévő igen széles lexikai anyagot biztonsággal kezeli.



- A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anélkül, hogy feltűnően gyakran keresgélné a 

szavakat. Társasági és szakmai célokra rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet. Pontosan 

megfogalmazza gondolatait és véleményét, és azokat más beszélők gondolataihoz kapcsolja. 

- Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az egyes alpontokat összekapcsolja, a 

szempontokat kifejti, és a végén mondandóját megfelelő befejezéssel lekerekíti. 

- A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket, és észleli a stílusbeli különbségeket. 

Megérti a szakcikkeket és a hosszabb műszaki leírásokat akkor is, ha 

- nem kapcsolódnak azérdeklődési köréhez. 

- A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szövegetalkot, és eközben 

- megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. 

Összetett témákról levelet, esszét vagy beszámolót ír, és a fontos szempontokat kiemeli. Megválasztja az 

olvasónak megfelelő stílust. 

- A tanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válik, ami elengedhetetlen feltétele az élethosszig 

tartó tanulás megalapozásának.  

- A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és követelményeinek. 

 

10.9. Ajánlott témakörök a 9–12. évfolyamra 

 

1. Személyes vonatkozások, család 
-  

- A vizsgázó személye, életrajza, életénekfontos állomásai (fordulópontjai). Személyes 

tervek. 

- Családi élet, családi kapcsolatok. 

- A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

- Egyén és család nálunk és a célországokban. 

- A család szerepe az egyén és a társadalom életében. 

2. Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk 
együttélése. Ember és társadalom 
 

- A másik ember külső és belső jellemzése. 

- A tizenévesek világa: baráti kör, kapcsolata kortársakkal, felnőttekkel. 

- Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése. 

- Az emberi kapcsolatok minősége,fontossága (barátság, szerelem, házasság). Női és férfi 

szerepek. 

- Rászorulók     segítése/Felelősségvállalásmásokért. 

- Ünnepek, családi ünnepek, az ünnepekfontossága az egyén és a társadaloméletében. 

- Öltözködés, divat, az öltözködés, mint atársadalmi hovatartozás kifejezése. Hasonlóságok és 

különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. Előítéletek, társadalmi problémák 

és azok kezelése. 



- Konfliktusok és kezelésük. 

- Társadalmi viselkedésformák, társadalmi szokások nálunk és a célországokban. A fogyasztói 

társadalom, reklámok. 

- Törvény és rend. 

 

10.10. 3.  Környezetünk 

 

- Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

- A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 



- A lakóhely és környéke fejlődésének problémái. A városi 

és a vidéki élet összehasonlítása. Növények és állatok a 

környezetünkben. 

- A természet és az ember harmóniája. 

- Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért, vagy a természet 

megóvásáért,  fenntarthatóságáért? 

- A környezetvédelem lehetőségei és problémái. Időjárás, 

éghajlat. 

- Globális kihívások. 

 

 
 

4. Az iskola 
 

- Saját iskolájának bemutatása(sajátosságok, pl. szakmai képzés,tagozat). Iskolatípusok és 

iskolarendszer Magyarországon és más országokban. Tantárgyak, órarend, érdeklődési 

kör, tanulmányi munka. 

- Az ismeretszerzés különböző módjai. 

- A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az 

internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

- Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok nálunk és a 

- célországokban. 

 

5.  A munka világa 
 

- Diákmunka, nyári munkavállalás,munkanélküliség. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

- A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák. 

 

10.11. 6.  Életmód 

 

- Napirend, időbeosztás. 

- Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

- egészség   megőrzésében, testápolás). 

- Az étkezési szokások, ételspecialitások hazánkban és más országokban. 

- Életünk és a stressz. 

- Étkezési szokások a családban. 

- A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

- Ételek, kedvenc ételek. 

- Étkezés iskolai menzán, éttermekben,gyorséttermekben. 



- Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés 

(háziorvos, szakorvos,kórházak). A gyógyítás egyéb 

módjai. 

- Életmód nálunk és a célországokban. 

- Függőségek, szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
 

- A szabadidő jelentősége az ember életében. 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

- A művészet szerepe a mindennapokban: színház, mozi, koncert, kiállítás stb.. 

- Tömegkommunikációs eszközök és hagyományos művelődési formák. 
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- Szabadidő sport, élsport, veszélyes sportok: sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, 

tévé, videó, számítógép, internet. 

- Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban; a könyvek, a média és az internet 

- szerepe, hatásai. 

- Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

 

8. Utazás, turizmus 
 

- A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

- A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra. Nyaralás 

itthon, illetve külföldön. 

- Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Az egyéni és a 

társas utazás előnyei és hátrányai. 

- Turisztikai célpontok. 

- Az idegenforgalom jelentősége. 

Célnyelvi kultúrák. 

 

9. Tudomány és technika 
 

- Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

- A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

- A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az 

- emberiségre. 

- A világháló a tanulásban, szakmában, szabadidőben 

- Mobiltelefon és elektronikus levelezés, a média hatása a tömegekre, médiaetika. Az orvostudomány 

fejlődése (klónozás, géntechnika stb.) 

 

10. Gazdaság és pénzügyek 
- Családi gazdálkodás. 

- A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 

szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, 

fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi 

országokban. 

- Az Európai Unió tagországai és az unió szervezete, Magyarország és az EU. 

- Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzete. 
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11. Digitális kultúra 

A matematika - informatika emelt óraszámú csoportot kivéve mindegyik osztályban. 

A 2020-as NAT-hoz tartozó kerettanterv alapján készült. 

11.1. Fejlesztési feladatok, célok 

1. Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt 

szintű érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 

11-12. évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor 

az adott eszköz használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan 

témakörrel is találkozik, ahol az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok 

gyakorlati megoldásához (pl. grafika, adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása 

során támaszkodnunk kell a tanulók különböző informális tanulási utakon megszerzett 

tudására, melyet kiegészítünk, rendszerezünk. 

2. A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának 

feldolgozása során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a 

felsőoktatásban is elvárják. A kerettanterv feltételezi, hogy a digitális írástudás alapjait 

a tanulók az általános iskolában megszerezték. Ha az előzetes bemenő mérések ezt 

nem támasztják alá, akkor szükséges az alapoktól kezdeni.  

A középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően 

összetettebb problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – 

ismételjük, alkalmazzuk, illetve néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, 

vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy szoftver részletes funkcionalitásának 

ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak minél több célprogrammal minél 

több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a megfelelő szemléletet 

ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önállóan 

megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának. 

3. A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi 

élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. 

A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, 

precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális 

eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között 

kiemelt szerepet kap. Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan 

elvárt készségek fejlesztését, amelyek a digitális eszközökkel történő 

problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában és a logikus gondolkodásban 

nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori sajátosságoknak megfelelően, 

fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása, létrehozása, és adott problémák 

megoldása során azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános iskolában a 

blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, középiskolai tanulmányaikban a 

grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy könnyen tanulható 

programozási nyelvvel találkoznak. Ha az általános iskolában nem találkozat a tanulók 

ezzel a témakörrel, akkor szükséges az alapoktól kezdeni. 
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4. Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 

használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is 

szükségesek. A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, 

felhasználási területük gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és 

szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni 

adottságaikhoz, szükségleteikhez igazítva – beleértve ebbe a tanulók saját 

mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai 

újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos 

használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a 

biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 

11.2. A célok megvalósításához szükséges feltételek 

Az iskolában a személyi feltételek biztosítottak: 3 egyetemi végzettségű informatika szakos 

tanár dolgozik, közülük ketten tanítanak a matematikát és fizikát is. Több éves tapasztalattal 

rendelkeznek mind az érdeklődő, mind a kevésbé érdeklődő tanulók oktatására. A tanárok 

végzettsége egyúttal biztosítéka annak is, hogy más tárgyat más tantárgyak ismereteivel 

összehangoltan tanítjuk. 

Tanulóink informatikai előképzettsége sajnos elég hiányos, a kistelepülésről érkezők esetében 

sokszor a szakos tanár hiánya miatt mást tanulnak informatika tantárgy alatt. Bizonyos 

tanulóink hátrányos helyzete, szociális problémái miatt a saját „okos eszközök” és sokszor az 

otthoni számítógép és az Internethez csatlakozás hiánya miatt nagy a lemaradás az iskolai 

kortárs csoportokhoz képest, ezt figyelembe kell vennünk a tananyag feldolgozása során. 

11.3. A tananyag elsajátítását, elmélyítését szolgáló segédeszközök 

Két számítástechnika teremben kellő számú számítógép és digitális tábla áll rendelkezésre. 

Rendszergazda segíti a munkánkat. 

Nyomtatott taneszközök: az Oktatási Hivatal által jóváhagyott jegyzékben szereplő 

tankönyvek, feladatgyűjtemények és Négyjegyű függvénytáblázatok. 

Segédletek: módszertani kiadványok, szakkönyvek, Internet. 

Vizuális és audiovizuális információhordozók és eszközök: számítógép, digitális táblák. 

11.4. A tanulási folyamat motiválása 

A tanulók digitális kultúra iránti érdeklődésének felkeltése érdekében az órákon változatos 

módszereket használunk a tananyag feldolgozására. 

A tantárgyi integráció tekintetében más tudományterületekkel (matematika, természetismert, 

történelem, stb.) fennálló kapcsolatokra törekszünk. Figyelmet fordítunk az informatika 

kultúrtörténetének legfontosabb eseményeinek és magyar vonatkozásainak ismertetésére. 

Felhívjuk tanulóink figyelmét és felkészítjük tehetséges tanulóinkat versenyekre. 

11.5. A tanulmányi munka számonkérése, értékelése 

Számonkérés minden évfolyamon történik, a témák befejezése után témazáró dolgozat 

íratásával (gyakorlati feladat), témák közben gyakorlati írásbeli feleletekkel, valamint önálló 

témafel-dolgozások értékelésével. 
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Egy adott félév során minden tanulónak legalább annyi beszámolási lehetőséget kívánunk 

biztosítani, amennyi a tantárgy heti óraszáma. 

A tanár a témazáró dolgozat időpontjáról a dolgozat megíratása előtt legalább egy héttel 

tájékoztatja a tanulót. 

Az értékelés osztályzatok formájában jut kifejezésre, 1-től 5-ig terjedő skálán. 

Az osztályzathoz esetenként szóbeli vagy rövid írásos kiegészítést tehetünk. 

A témazáró dolgozatokra kapott érdemjegyek a következő teljesítményt jelentik: 

0  - 34 % elégtelen (1)  

35 - 54 % elégséges (2)  

55 - 74 % közepes (3)  

75 - 84 % jó (4)  

85 - 100 % jeles (5) 

11.6. Tanulásszervezési alapelvek 

A 9 - 11. évfolyamon a tantárgy oktatása csoportbontásban történik. 

Igény és lehetőség szerint programozás szakkör működik. 

A 11 - 12. évfolyamon fakultációs csoportokat indítunk az érettségizni, illetve a szakirányban 

továbbtanulni szándékozó tanulók emelt szintű képzése, emelt szintű érettségi vizsgára való 

előkészítése céljából. A Pedagógia Programunk szerint ezeket a foglalkozásokat más 

óraszámban szervezzük. 

Azoknak a 11. évfolyamos diákoknak, akik előrehozott érettségit kívánnak tenni, szakköri 

keretben is van lehetőségük a felkészülésre. 
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9–10. évfolyam 

A tanterv feltételezi, hogy a hozzánk felvételt nyert tanulók a 8. évfolyam végére a digitális 

írástudás alapjainak elsajátítását lezárták. Amennyiben ezt az év eleji felmérésen nem 

támasztják alá, úgy az egyes modulok tanítását az alapoktól (általános iskolai ismeretek) kell 

kezdenünk. 

A 9–10. évfolyamon feladatunk a tanulók tudásának egy szintre hozása, felkészítése a 

középiskolában elvárt, a korábbinál bonyolultabb feladatok megoldására. Ugyancsak 

feladatunk az új környezetben a tanulók közötti együttműködés fejlesztése. A differenciált 

fejlesztés lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók egy-egy részterületen, egyéni 

érdeklődésüknek megfelelően elmélyültebb munkát végezzenek. 

A programozás és algoritmizálás témaköreiben a tanulók új kihívással találkoznak. Míg 

korábban a blokkprogramozás segítségével gyakran közvetlenül vezéreltek eszközöket, most 

magasabb szintű absztrakciót igénylő feladatokat oldanak meg hagyományosnak nevezhető, 

azaz a programkód közvetlen beírását elváró fejlesztői környezetben. 

A 9–10. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A 9. évfolyamon 2 óra, a 10. évfolyamon 1 óra hetente. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 25 

Információs társadalom, e-Világ 3 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 

Szövegszerkesztés 11 

Számítógépes grafika 14 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 

Online kommunikáció 4 

Publikálás a világhálón 14 

Táblázatkezelés 12 

Adatbázis-kezelés 5 

A digitális eszközök használata 6 

9. évfolyamon 

10. évfolyamon 

Összes óraszám: 

68 

34 

102 

 

11.7. TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

11.7.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és 

kapcsolatukat; 

− ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, 

szöveg, logikai; 

− ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

− érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

− érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői 

környezetének alapszolgáltatásait; 

− szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű 

formális programozási nyelven kódolja; 

− a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

− tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

− hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

− tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs 

programokban. 

11.7.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

− Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

− A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

− A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy 

lehetséges módjának megismerése 

− Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának 

vizsgálata 

− Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

− Szekvencia, elágazások és ciklusok 

− Példák típusalgoritmus használatára 

− A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

− Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

− Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

− A program megtervezése, kódolása, tesztelése 

− Az objektumorientált szemlélet megalapozása 

− Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

11.7.3. FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, 

szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, 

egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, 

típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás 

11.7.4. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon 

keresztül 

− Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását 

igénylő feladatok önálló megoldása, a választás indoklása 

− Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása 

− Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási 

feladatok megoldása, a választás indoklása 

− Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy lehetséges 

módszerrel 
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− Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl. tesztelés) 

− Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások használatával 

− Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások 

paraméterezése a paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli 

− Egy saját vagy más által készített program tesztelése 

− Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 

11.8. TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

11.8.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-

állampolgárság, IT-gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi 

kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

− tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

11.8.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az információ megjelenési formái, jellemzői 

− Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai 

− A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai 

− Személyhez köthető információk és azok védelme 

11.8.3. FOGALMAK 

adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, e-

kereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés 

egészségügyi vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése 

− Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata 

− Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a 

keresőmotorok használatában 

− Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

− Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése 

− Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata 

11.9. TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 
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11.9.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és 

használ mobilalkalmazásokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az applikációkat önállóan telepíti; 

− céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

− az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata 

során együttműködik társaival. 

11.9.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 

− Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

− Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata 

− Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

11.9.3. FOGALMAK 

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás 

eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

− Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

− Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 
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11.11. TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

11.11.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait; 

− adatokat táblázatba rendez; 

− az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;  

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

− tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok 

használatáról. 

11.11.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tipográfiai ismeretek 

− Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

− Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése 

− Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, 

tartalomjegyzék létrehozása 

− Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok 

11.11.3. FOGALMAK 

karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, 

körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése  

− Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

− Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése  

− Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például 

tartalomjegyzék, lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, 

élőláb kialakítása), az információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása 

− Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka 

keretében 

11.12. TÉMAKÖR: Számítógépes grafika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

11.12.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat; 

− létrehoz vektorgrafikus ábrákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel. 

11.12.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 

− A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 

− Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

− Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 

− Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján 

− Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 

− Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk 

− Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 

− Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

− Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 

− Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

− Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, 

transzformációk: elforgatás, tükrözés 

− Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, 

forgatás, csoportosítás, kettőzés, klónozás 

− Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

− Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 

− Elemi műveletek 3D-s modellel 

11.12.3. FOGALMAK 

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz, 

ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás, 

igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis, 

sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés, 

szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek, 3D-s 

alakzat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és 

tárolása digitális eszközökkel 

− A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása 

− Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz 

szükséges 

− Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában 

− Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel 

− Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus 

szerkesztőprogram használatával 

− Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával, 

transzformációk végrehajtásával 



Középiskola – emelt óraszám    

465 

 

− Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

− Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek 

megfelelően 

− Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása 

11.13. TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

11.13.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja; 

− ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új 

dokumentumok készítéséhez; 

− gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő 

eszközök használatában. 

11.13.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Multimédia állományok manipulálása 

− Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új 

dokumentumok létrehozása 

− Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 

11.13.3. FOGALMAK 

fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális 

képfeldolgozás, -megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, 

digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása 

− Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás 

alapelemek felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet 

beszúrása a bemutatóba 

− Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és 

szoftverek kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 

11.14. TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

11.14.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 
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− a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

−  az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, 

a szerepelvárásokat; 

− ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

− ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit. 

11.14.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az online kommunikáció jellemzői 

− Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során 

− Az online közösségek szerepe, működése 

11.14.3. FOGALMAK 

chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás, 

önérvényesítés, tolerancia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és alkalmazások használata 

− Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és 

szokások, szerepelvárások használata 

− A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése 

− Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása 

− Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása 

− Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például 

technikai, szaktudományos és szépirodalmi területen 

− A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése 

11.15. TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

11.15.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit; 

− érti a CSS használatának alapelveit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben; 

− több lapból álló webhelyet készít. 

11.15.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata 

− Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete 

− Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk 

jelentősége 
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− Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási 

szempontok, fájlformátumok 

− Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

− Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása 

tartalomkezelő rendszerben 

− Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel 

− Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum 

formázásához 

− Összetett webdokumentum készítése 

11.15.3. FOGALMAK 

böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok, 

bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti 

elemek, weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, 

táblázatok használata, hivatkozás készítése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló 

érdeklődésének megfelelően választott témában 

− Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének 

megfelelően választott témában 

− Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése 

− Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével 

− Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak 

megfelelő weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával 

− Elkészített weblap internetes publikálása 

− A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló 

elkészítése tanári segítséggel, kész stílusok alkalmazásával 

− Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása 

csoportmunkában, kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával 
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11.17. TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

11.17.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− adatokat táblázatba rendez; 

− táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

− az adatokat diagramon szemlélteti; 

− tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

11.17.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Adatok táblázatos elrendezése 

− Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása 

− Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok 

alkalmazása 

− Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése 

− Cellahivatkozások használata 

− Függvények használata, paraméterezése 

− Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől 

függő számítások, adatok keresése 

− Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

− Diagram létrehozása, szerkesztése 

11.17.3. FOGALMAK 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus, 

számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív, 

vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata, 

függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása, 

diagramtípusok, diagram-összetevők 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

− Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

− A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő programban 

− Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

− Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online 

felületen 

− Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának 

felismerése 

− Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével és következtetések levonása az eredményekből 
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11.18. TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

11.18.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer 

ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

− az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

11.18.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Strukturált adattárolás 

− Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai 

− Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése 

− Szűrési feltételek megadása 

− Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés 

11.18.3. FOGALMAK 

adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok: 

szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési 

jogosultság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például 

menetrendekből, kulturális műsorokból, védett természeti értékekből 

− A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus 

naplóban, digitális könyvtárban, online enciklopédiában 

− Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek 

kipróbálása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről 

− A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a 

különböző közösségi médiumok mint online adatbázisok esetén 

11.19. TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

11.19.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető 

szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

− követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

− céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb 

állomásait, tendenciáit; 
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− tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet 

jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és 

környezete egészségét; 

− használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet 

beállításait; 

− igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

− használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

− tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

− önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat. 

11.19.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

− Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 

− A digitális eszközök főbb egységei 

− Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

− Operációs rendszer segédprogramjai 

− Állomány- és mappatömörítés 

− Digitális kártevők elleni védekezés 

− Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, 

tudatosítása; etikus információkezelés 

− Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

− Állományok kezelése és megosztása a felhőben 

11.19.3. FOGALMAK 

ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és 

mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök 

operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus 

munkakörnyezet kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

− A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz 

szoftveres karbantartása, vírusvédelme 

− Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat 

segítségével 

11.20. 11. évfolyam 

A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy oktatását jelentősen befolyásolja a tanulók 

továbbtanulási szándéka. Azoknak a tanulóknak, akik digitális kultúra tantárgyból közép- 

vagy emelt szinten érettségi vizsgát kívánnak tenni, fel kell készülniük az érettségi vizsga 

követelményrendszerére. Esetükben a tananyagot ez a követelményrendszer is befolyásolja, 

így például az ott elvárt elméleti ismeretek rendszerezett feldolgozása is szükséges. Másrészt 

a tanulók a gimnázium befejezése után vagy továbbtanulnak, vagy a munka világában 

helyezkednek el, így valamennyi gimnazista számára fontos azoknak a kompetenciáknak a 
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fejlesztése, amelyeket a felsőoktatási intézmények vagy a munkahelyek a digitális eszközök 

alkalmazásának terén elvárnak. 

Míg korábban a diákok kész, főleg weben át elérhető adatbázisokkal találkoztak, abból kértek 

le, módosítottak adatokat, addig a 11. évfolyamon új elemként jelenik meg a strukturált 

adatbázis-kezelés. A diákok olyan elemi adatbázis-kezelési feladatokkal ismerkednek meg, 

melyekkel jól szemléltethető nagy mennyiségű, strukturált adat tárolása, feldolgozása az 

információszerzés érdekében. 

A 11. évfolyamon fontos szerepet kell kapniuk az olyan összetett problémák digitális 

eszközökkel történő megoldásának, amelyek akár egy munkahelyen, akár egy felsőoktatási 

intézményben végzett kutatómunka során felmerülnek. A tanulók egyre több olyan 

projektmunkát végeznek, amelyekben együttműködve egy valós, de az informatikától gyakran 

távol eső probléma feldolgozása során kell egyszerre többféle digitális eszközt és programot 

használniuk.  

A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra (heti 2 óra). 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 20 

Információs társadalom, e-Világ 4 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 

Szövegszerkesztés 4 

Online kommunikáció 2 

Táblázatkezelés 12 

Adatbázis-kezelés 20 

A digitális eszközök használata 2 

Összes óraszám: 68 

11.21. TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

11.21.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és 

kapcsolatukat; 

− ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, 

szöveg, logikai; 

− ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

− érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

− érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői 

környezetének alapszolgáltatásait; 

− szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű 

formális programozási nyelven kódolja; 

− a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

− tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

− hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 
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− tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs 

programokban. 

11.21.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

− A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései. Szöveges specifikáció 

készítése 

− A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek használata. Algoritmus leírása egy 

algoritmusleíró eszköz segítségével 

− Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

− Az elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

− Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás 

elvei alapján 

− Egyszerű típusalgoritmus használata 

− A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

− Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, feltételes ciklusok 

− Eljárások, függvények alkalmazása 

− A program megtervezése, kódolása 

− Tesztelés, elemzés 

− Objektumorientált szemlélet 

− Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

11.21.3. FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, egész 

szám, valós szám, karakter, szöveg, vektor, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, 

vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, objektumorientáltság, típusfeladatok, 

tesztelés, elemzés, hibajavítás, hatékonyságvizsgálat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok egyszerű algoritmusának 

tervezése és kódolása 

− Egy feladatot megoldó eljárás leírása egy algoritmusleíró eszközzel 

− Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és eredmények kapcsolatának 

meghatározása 

− Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát 

igénylő problémamegoldás iskolai vagy közcélú adathalmazok használatával 

− Problémamegoldás a programozási feladatokban, algoritmusok alkalmazása konkrét 

feladatokban önállóan és teammunkában 

− Adott probléma megoldása vizuális és karakteres fejlesztői környezet használatával is 

− A vizuális fejlesztő környezet alapvető osztályainak, azok jellemzőinek, tulajdonságainak, 

metódusainak használatát igénylő játékos feladatok (pl. tili-toli, aknakereső, memory) 

− Az alapvető vezérlők használata: címke, nyomógomb, szövegmező, jelölőnégyzet, 

rádiógomb a felhasználói felület programozásában alkalmazói jellegű feladatok során (pl. 

megrendelés beviteli felülete) 
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− Alapvető grafikus vezérlőelemek létrehozása és használata a felhasználó felület 

programozásában 

− A program helyessége, a helyes működés vizsgálata saját vagy más által készített 

algoritmusban, programban, tapasztalatok közös megbeszélése 

− Tesztelés adott nyelvi környezetben, a program különböző kimeneteinek tesztelésére 

alkalmas mintaadatok előállítása és használata 

− Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 

− Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó problémák megoldása projektmunkában (pl. 

mérési eredmények feldolgozásával adott hipotézis vizsgálata, valószínűség-számítási 

feladatok, demográfiai modellek) 

11.22. TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

11.22.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-

állampolgárság, IT-gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi 

kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

− tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

11.22.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az információhitelesség ellenőrzésének összetett eljárásai 

− A személyes adatokkal kapcsolatos etikai szabályok és törvényi előírások 

− Az egyén és a közösség kapcsolata az információs társadalomban 

− Az e-szolgáltatások főbb ismérvei 

11.22.3. FOGALMAK 

e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális állampolgárság, e-szolgáltatások, 

ügyfélkapu, GDPR, adatbiztonság, információvédelem 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például PC-k története vagy ötödik 

generációs számítógépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

− Az állampolgári jogok és kötelességek megadott területen történő online gyakorlása, e-

ügyintézés és e-állampolgárság 

− Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata 

− Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata 

közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

− Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 
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− Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak 

tananyagához kapcsolódó témában 

11.23. TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

11.23.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

− céljainak megfelelő alkalmazást választ, az alkalmazás funkcióira, kezelőfelületére 

vonatkozó igényeit megfogalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és 

használ mobilalkalmazásokat; 

− az applikációkat önállóan telepíti; 

− az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata 

során együttműködik társaival. 

11.23.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A mobileszközök kezelőfelületének használata, személyre szabása, egyedi igényekhez 

beállítása 

− Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

− Alkalmazások erőforrásigényének felmérése 

− Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok célszerű használata 

− Alkalmazás kezelőfelületének és feladatainak specifikálása 

− Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

11.23.3. FOGALMAK 

mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás telepítése, eltávolítása, 

oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye, 

alkalmazásspecifikáció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

− Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

− Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

− Mobilalkalmazások minősítése ergonómiai szempontok alapján 

− Mobilalkalmazások minősítése a rendelkezésre álló erőforrások és az alkalmazás 

hardverigénye alapján 

− Egy tantárgyi cél érdekében fejlesztendő alkalmazás kezelőfelületének és funkcióinak 

meghatározása 

11.24. TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 



Középiskola – emelt óraszám    

475 

 

11.24.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait; 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival; 

− adatokat táblázatba rendez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

− tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok 

használatáról; 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

11.24.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tipográfiai ismeretek 

− Hosszú dokumentumok készítése, formázása 

− Közösen használt dokumentum kezelése, tárolása 

− Korrektúra alkalmazása, változások követése. Verziókövetés 

− Más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok, formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok 

11.24.3. FOGALMAK 

karakterformázás, bekezdésformázás, oldal kialakítása, stílus, sablon, megosztott 

dokumentum, megjegyzés, korrektúra, változások követése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Más tantárgyakhoz kapcsolódó hosszú dokumentum szerkesztése projektmunkában, 

például tanulmány készítése irodalomból, történelemből, etikából 

− Információforrások etikus használata, például tanulmány készítésekor irodalomjegyzék 

beszúrása, ábrajegyzék beszúrása 

− Dokumentumok közös használata online felületen, például csoportmunkában kialakított 

tartalom létrehozása 

− Korrektúra alkalmazása, változások követésének bekapcsolása, például egy dokumentum 

tartalmának közös véleményezése 

11.25. TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

11.25.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

− a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat; 
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− ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

− ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit; 

− tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

11.25.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Veszélyhelyzetek az online kommunikáció folyamatában 

− A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák 

− A fogyatékkal élők online kommunikációját segítő hardver- és szoftvereszközök 

11.25.3. FOGALMAK 

felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben), kollaboráció, kooperáció, 

csapatmunka, személyiséglopás, online zaklatás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és felhőalkalmazások használata 

− Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és 

szokások, szerepelvárások használata. Az identitás kérdésének összetettebb kezelése, 

lehetséges veszélyek tudatosítása 

− Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása  

− Kollaboráció alkalmazása projektmunkában más tantárgyak tanulása során 

− Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz a kisegítő lehetőségek beállítása. Online 

kommunikációt segítő hardver- és szoftvereszközök használata 

− Információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása az egyéni érdeklődésnek 

megfelelően más tantárgyak tanulása során 

11.26. TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

11.26.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− adatokat táblázatba rendez; 

− táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

− nagy adathalmazokat tud kezelni; 

− az adatokat diagramon szemlélteti. 

11.26.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Szám, szöveg, logikai típusok 

− Számformátumok alkalmazása. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok 

alkalmazása. Egyéni számformátum kialakítása 

− Saját képletek szerkesztése, cellahivatkozások használata 

− Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel 

− Adatok bevitele különböző forrásokból 
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− Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

− Adatok elemzése, csoportosítása 

− Nagy adathalmazok kezelése. Keresés, rendezés, szűrés 

− Számítások végzése nagy adathalmazokon 

− Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei 

11.26.3. FOGALMAK 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás; szöveg-, szám- és 

logikai típus; számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, 

pénznemformátum, egyéni számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képlet 

szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, adatok keresése, rendezés, 

szűrés, adatok kiemelése formázással, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagram-

összetevők 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

− Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

− A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő programban 

− Táblázatok megosztása és közös szerkesztése online táblázatkezelő felületen 

− Nagyméretű adathalmaz elemzése a táblázatkezelő program lehetőségeivel 

− Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban a táblázatkezelő program eszközeivel 

− Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

− Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével, és következtetések levonása az eredményekből 

11.27. TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

11.27.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer 

ki; 

− a feladatmegoldás során az adatbázisba adatokat visz be, módosít és töröl, űrlapokat 

használ, jelentéseket nyomtat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

− az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

11.27.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Strukturált adattárolás 

− Adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai 

− Táblakapcsolatok létrehozása, felhasználása 

− Lekérdezések készítése 

− Szűrési feltételek megadása 
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− Függvényhasználat adatok összesítésére 

− Jelentések készítése 

− Adatok módosítása, hozzáfűzése, törlése 

− Közérdekű adatbázisok elérése 

11.27.3. FOGALMAK 

adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat, importálás, lekérdezés, 

jelentés; adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; összeg, átlag, szélsőérték, darabszám, 

szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek, hozzáférési jogosultság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása online adatbázisokból, például 

menetrendekből, film- és kulturális adatbázisokból, nyilvános adattárakból, az 

elektronikus naplóból 

− Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása egytáblás és többtáblás adatbázisokból 

adatbázis-kezelő rendszer segítségével 

− Adott adathalmaz, például települési, népesedési adatok esetén érvelés az adathalmaz 

táblázatkezelővel vagy adatbázis-kezelő rendszerrel történő feldolgozása mellett 

− A hétköznapi, iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű 

adatok gyűjtése és adatbázis-kezelő programba való bevitele 

− Adott problémának megfelelő adattípusok választása, szűrési és lekérdezési feltételek, 

összesítő függvények alkalmazása egy adatbázis-kezelő programban 

− Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

− Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban 

− Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok feldolgozása és következtetések 

levonása 

11.28. TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

11.28.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető 

szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

− követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

− céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb 

állomásait, tendenciáit; 

− tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet 

jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és 

környezete egészségét; 

− használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet 

beállításait; 

− igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 
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− használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

− tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

− önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

− A digitális eszközök főbb egységei, azok fejlődéstörténetének főbb állomásai 

− Operációs rendszer segédprogramjai 

− Állomány- és mappatömörítés 

− Digitális kártevők elleni védekezés 

− Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, 

tudatosítása; etikus információkezelés 

− Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

− Állományok kezelése és megosztása a felhőben, jogosultságok kiosztása, kezelése 

11.28.2. FOGALMAK 

ergonómia; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és 

védekezés ellenük, mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, 

jogosultságok, etikus információkezelés, távmunka digitális eszközökkel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus 

munkakörnyezet kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

− A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz 

szoftveres karbantartása, vírusvédelme 

− Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása, szinkronizálása számítógépes 

hálózat segítségével 

− Az informatika tudománytörténetéhez kapcsolódó bemutató vagy weboldal készítése 
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12. Digitális kultúra (emelt szintű képzés) 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, 

hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság 

munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel, 

eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan 

olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális 

kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a 

tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi 

tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és 

koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és 

célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók 

kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a 

korosztályra jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti 

tudás rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a 

hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató 

és használó rendszert írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -

alkalmazás szempontjából a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő 

hálózati, mobil- és webes eszközök is kiemelt szerepet kapnak. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 

felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, 

így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 

fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is 

alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek 

kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, 

szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, 

kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a 

felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben 

elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens 

kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb 

körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy 

keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon 
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a változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, 

ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában 

alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat a középiskolában is négy témakör köré 

szervezi, amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű 

érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12. 

évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz 

használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, 

ahol az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. 

grafika, adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók 

különböző informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, 

rendszerezünk. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem 

egy becsült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása 

során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is 

elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A 

középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb 

problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, 

illetve néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem 

egy szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak 

minél több célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a 

megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, 

önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai 

tanulásának. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi élethelyzetek, a 

tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A feladatok 

eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz végrehajtása 

szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a 

digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, 

amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás 

kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, 

az életkori sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok 

megfogalmazása, létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a 

tanulók az általános iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, 

középiskolai tanulmányaikban a grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy 

könnyen tanulható programozási nyelvvel találkoznak. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 

használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is 

szükségesek. A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási 

területük gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a 

tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez 

igazítva – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör 

feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos 

eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás 

alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 

A digitális kultúra (korábban: informatika) emelt óraszámú oktatási forma 

létrehozásának a célja az volt, hogy az iskola környezetében élő, az informatika iránt 

érdeklődő és tehetséges fiataloknak lehetőséget adjon a kibontakozásra. Az eltelt évek 
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bizonyították, hogy gimnáziumi nevelés sokoldalúsága sikeresen kombinálható az informatika 

és a matematika elmélyültebb tanulmányozásával. Igen sikeresnek bizonyult az a felismerés, 

hogy a számítógép programozásához kapcsolva hatékonyan fejleszthetők a középiskolás korú 

fiatalok értelmi képességei (elsősorban az algoritmizálás révén). Továbbá az is látható, hogy a 

digitális kultúra, mint gyakorlat-orientált tantárgy, és a gimnáziumi oktatásban az egyetlen 

műszaki tudomány, kiválóan segítette pályájukon azokat a diákjainkat, akik mérnöki irányban 

tanultak tovább, s különösen azokat a diákjainkat, akik az informatikát intenzíven alkalmazó 

pályákon dolgoznak. 

A digitális kultúra emelt óraszámú képzés helyi tanterve az emelt szintű oktatási forma 

tartalmát és követelményeit foglalja magában, azaz elsősorban az emelt szintű érettségire 

készíti fel az ilyen tanulócsoportban tanuló diákokat. 
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12.1. 9–10. évfolyam 

A 8. évfolyam végére a tanulók a digitális írástudás alapjainak elsajátítását lezárták. A 9–10. 

évfolyamon feladatunk a tanulók tudásának egy szintre hozása, felkészítése a középiskolában 

elvárt, a korábbinál bonyolultabb feladatok megoldására. Ugyancsak feladatunk az új 

környezetben a tanulók közötti együttműködés fejlesztése. A differenciált fejlesztés 

lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók egy-egy részterületen, egyéni érdeklődésüknek 

megfelelően elmélyültebb munkát végezzenek. 

A programozás és algoritmizálás témaköreiben a tanulók új kihívással találkoznak. Míg 

korábban a blokkprogramozás segítségével gyakran közvetlenül vezéreltek eszközöket, most 

magasabb szintű absztrakciót igénylő feladatokat oldanak meg hagyományosnak nevezhető, 

azaz a programkód közvetlen beírását elváró fejlesztői környezetben. Célszerű a fejlesztői 

környezetet és a programozási nyelvet úgy megválasztani, hogy az lehetőséget adjon az 

elterjedt grafikus felületek alkalmazására, továbbá könnyen kezelhető és hiteles, azaz akár 

ipari környezetben is elterjedt legyen. 

A 9. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy emelt óraszáma: 102 óra (heti 3 óra). 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve (9. évf.) Óraszám 
A digitális eszközök használata 6 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 

Információs társadalom, e-Világ 2 

Online kommunikáció 4 

Szövegszerkesztés 20 

Számítógépes grafika 18 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 48 

Összes óraszám: 102 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

ÓRASZÁM: 6 óra 

12.1.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető 

szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

− követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

− céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb 

állomásait, tendenciáit; 

− tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet 

jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és 

környezete egészségét; 

− használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet 

beállításait; 

− igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

− használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 
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− tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

− önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat. 

12.1.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

− Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 

− A digitális eszközök főbb egységei 

− Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

− Operációs rendszer segédprogramjai 

− Állomány- és mappatömörítés 

− Digitális kártevők elleni védekezés 

− Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, 

tudatosítása; etikus információkezelés 

− Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

− Állományok kezelése és megosztása a felhőben 

12.1.3. FOGALMAK 
ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és 

mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök 

operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus információkezelés 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet 

kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

− A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz 

szoftveres karbantartása, vírusvédelme 

− Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat segítségével 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

ÓRASZÁM: 4 óra 

12.1.4. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és 

használ mobilalkalmazásokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az applikációkat önállóan telepíti; 

− céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

− az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata 

során együttműködik társaival. 

12.1.5. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 

− Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

− Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata 
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− Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

12.1.6. FOGALMAK 
mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás 

eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

− Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

− Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

ÓRASZÁM: 2 óra 

12.1.7. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-

állampolgárság, IT-gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi 

kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

− tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

12.1.8. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az információ megjelenési formái, jellemzői 

− Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai 

− A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai 

− Személyhez köthető információk és azok védelme 

12.1.9. FOGALMAK 
adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, e-

kereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés 

egészségügyi vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése 

− Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata 

− Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a 

keresőmotorok használatában 

− Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

− Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése 

− Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata 
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TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

ÓRASZÁM: 4 óra 
12.1.10. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

− a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

−  az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, 

a szerepelvárásokat; 

− ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

− ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit. 

12.1.11. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az online kommunikáció jellemzői 

− Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során 

− Az online közösségek szerepe, működése 

12.1.12. FOGALMAK 
chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás, 

önérvényesítés, tolerancia 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és alkalmazások használata 

− Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és 

szokások, szerepelvárások használata 

− A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése 

− Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása 

− Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása 

− Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például 

technikai, szaktudományos és szépirodalmi területen 

− A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

ÓRASZÁM: 20 óra 

12.1.13. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait; 

− adatokat táblázatba rendez; 

− az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;  

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



Középiskola – emelt óraszám    

487 

 

− külön mintaként megkapott, összetett formázásokat tartalmazó dokumentumokat képes 

reprodukálni 

− speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

− tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok 

használatáról. 

12.1.14. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Tipográfiai ismeretek 

− Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

− Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése 

− Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, 

tartalomjegyzék létrehozása 

− Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok 

12.1.15. FOGALMAK 
karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, 

körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Összetett formázású mintadokumentumok reprodukciója 

− Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése  

− Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

− Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése  

− Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például 

tartalomjegyzék, lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, 

élőláb kialakítása), az információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása 

− Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka 

keretében 

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika 

ÓRASZÁM: 18 óra 
12.1.16. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat; 

− létrehoz vektorgrafikus ábrákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel. 

12.1.17. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 

− A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 

− Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

− Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 

− Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján 

− Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 
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− Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk 

− Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 

− Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

− Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 

− Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

− Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, 

transzformációk: elforgatás, tükrözés 

− Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, 

forgatás, csoportosítás, kettőzés, klónozás 

− Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

− Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 

− Elemi műveletek 3D-s modellel 

12.1.18. FOGALMAK 
rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz, 

ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás, 

igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis, 

sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés, 

szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek, 3D-s 

alakzat 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és 

tárolása digitális eszközökkel 

− A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása 

− Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz 

szükséges 

− Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában 

− Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel 

− Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus 

szerkesztőprogram használatával 

− Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával, 

transzformációk végrehajtásával 

− Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

− Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek 

megfelelően 

− Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata  
ÓRASZÁM: 48 óra 
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12.1.19. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és 

kapcsolatukat; 

− ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, 

szöveg, logikai; 

− ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői 

környezetének alapszolgáltatásait; 

− szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű 

formális programozási nyelven kódolja; 

− a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

12.1.20. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

− Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

− A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

− A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy 

lehetséges módjának megismerése 

− Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának 

vizsgálata 

− Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

− Szekvencia, elágazások és ciklusok 

− Példák típusalgoritmus használatára 

− A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

− Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

− Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

− A program megtervezése, kódolása, tesztelése 

12.1.21. FOGALMAK 
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, 

szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, 

egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, 

típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás 

12.1.22. TEVÉKENYSÉGEK 
− Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon 

keresztül 

− Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását 

igénylő feladatok önálló megoldása, a választás indoklása 

− Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása 

− Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási 

feladatok megoldása, a választás indoklása 
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− Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy lehetséges 

módszerrel 

− Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl. tesztelés) 

− Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások használatával 
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A 10. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy emelt óraszáma: 68 óra (heti 2 óra). 

Témakör neve (10. évf.) Óraszám 
Multimédiás dokumentumok készítése 10 

Publikálás a világhálón 18 

Táblázatkezelés 14 

Adatbázis-kezelés 4 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 22 

Összes óraszám: 68 

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok készítése 

ÓRASZÁM: 10 óra 

12.1.23. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja; 

− ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új 

dokumentumok készítéséhez; 

− gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő 

eszközök használatában. 

12.1.24. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Multimédia állományok manipulálása 

− Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új 

dokumentumok létrehozása 

− Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 

12.1.25. FOGALMAK 
fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális 

képfeldolgozás, -megosztás 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, 

digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása 

− Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás 

alapelemek felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet 

beszúrása a bemutatóba 

− Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és 

szoftverek kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón 

ÓRASZÁM: 18 óra 
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12.1.26. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit; 

− érti a CSS használatának alapelveit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben; 

− több lapból álló webhelyet készít. 

12.1.27. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata 

− Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete 

− Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk 

jelentősége 

− Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási 

szempontok, fájlformátumok 

− Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

− Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása 

tartalomkezelő rendszerben 

− Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel 

− Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum 

formázásához 

− Összetett webdokumentum készítése 

12.1.28. FOGALMAK 
böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok, 

bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti 
elemek, weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, 
táblázatok használata, hivatkozás készítése 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló 

érdeklődésének megfelelően választott témában 

− Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének 

megfelelően választott témában 

− Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése 

− Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével 

− Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak 

megfelelő weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával 

− Elkészített weblap internetes publikálása 

− A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló 

elkészítése tanári segítséggel, kész stílusok alkalmazásával 

− Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása 

csoportmunkában, kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával 
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TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 
ÓRASZÁM: 14 óra 
12.1.29. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− adatokat táblázatba rendez; 

− táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

− az adatokat diagramon szemlélteti; 

− tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

12.1.30. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Adatok táblázatos elrendezése 

− Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása 

− Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok 

alkalmazása 

− Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése 

− Cellahivatkozások használata 

− Függvények használata, paraméterezése 

− Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől 

függő számítások, adatok keresése 

− Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

− Diagram létrehozása, szerkesztése 

12.1.31. FOGALMAK 
cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus, 

számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív, 

vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata, 

függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása, 

diagramtípusok, diagram-összetevők 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

− Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

− A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő programban 

− Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

− Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online 

felületen 

− Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának 

felismerése 

− Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével és következtetések levonása az eredményekből 
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TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

ÓRASZÁM: 4 óra 
12.1.32. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer 

ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

− az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

12.1.33. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Strukturált adattárolás 

− Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai 

− Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése 

− Szűrési feltételek megadása 

− Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés 

12.1.34. FOGALMAK 
adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok: 

szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési 

jogosultság 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például 

menetrendekből, kulturális műsorokból, védett természeti értékekből 

− A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus 

naplóban, digitális könyvtárban, online enciklopédiában 

− Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek 

kipróbálása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről 

− A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a 

különböző közösségi médiumok mint online adatbázisok esetén 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata  
ÓRASZÁM: 22 óra 

12.1.35. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

− érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

− hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

− tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs 

programokban. 

12.1.36. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Példák típusalgoritmus használatára 
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− A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

− Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

− Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

− A program megtervezése, kódolása, tesztelése 

− Az objektumorientált szemlélet megalapozása 

− Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

12.1.37. FOGALMAK 
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, 

szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, 

egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, 

típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás 

12.1.38. TEVÉKENYSÉGEK 
− Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások 

paraméterezése a paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli 

− Egy saját vagy más által készített program tesztelése 

− Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 

− Adott probléma megoldása vizuális és karakteres fejlesztői környezet használatával is 

− A vizuális fejlesztő környezet alapvető osztályainak, azok jellemzőinek, tulajdonságainak, 

metódusainak használatát igénylő játékos feladatok (pl. tili-toli, aknakereső, memory) 

− Az alapvető vezérlők használata: címke, nyomógomb, szövegmező, jelölőnégyzet, 

rádiógomb a felhasználói felület programozásában alkalmazói jellegű feladatok során (pl. 

megrendelés beviteli felülete) 

− Alapvető grafikus vezérlőelemek létrehozása és használata a felhasználó felület 

programozásában 
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11. évfolyam 

A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy oktatását jelentősen befolyásolja a tanulók 

továbbtanulási szándéka. Azoknak a tanulóknak, akik digitális kultúra tantárgyból közép- 

vagy emelt szinten érettségi vizsgát kívánnak tenni, fel kell készülniük az érettségi vizsga 

követelményrendszerére. Esetükben a tananyagot ez a követelményrendszer is befolyásolja, 

így például az ott elvárt elméleti ismeretek rendszerezett feldolgozása is szükséges. Másrészt 

a tanulók a gimnázium befejezése után vagy továbbtanulnak, vagy a munka világában 

helyezkednek el, így valamennyi gimnazista számára fontos azoknak a kompetenciáknak a 

fejlesztése, amelyeket a felsőoktatási intézmények vagy a munkahelyek a digitális eszközök 

alkalmazásának terén elvárnak. 

Míg korábban a diákok kész, főleg weben át elérhető adatbázisokkal találkoztak, abból kértek 

le, módosítottak adatokat, addig a 11. évfolyamon új elemként jelenik meg a strukturált 

adatbázis-kezelés. A diákok olyan elemi adatbázis-kezelési feladatokkal ismerkednek meg, 

melyekkel jól szemléltethető nagy mennyiségű, strukturált adat tárolása, feldolgozása az 

információszerzés érdekében. 

A 11. évfolyamon fontos szerepet kell kapniuk az olyan összetett problémák digitális 

eszközökkel történő megoldásának, amelyek akár egy munkahelyen, akár egy felsőoktatási 

intézményben végzett kutatómunka során felmerülnek. A tanulók egyre több olyan 

projektmunkát végeznek, amelyekben együttműködve egy valós, de az informatikától gyakran 

távol eső probléma feldolgozása során kell egyszerre többféle digitális eszközt és programot 

használniuk.  

A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy emelt óraszáma: 134 óra (heti 4 óra). 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Óraszám 
A digitális eszközök használata 2 

Mobiltechnológiai ismeretek 2 

Információs társadalom, e-Világ 2 

Online kommunikáció 2 

Szövegszerkesztés 2 

Táblázatkezelés 18 

Adatbázis-kezelés 26 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 20 

Ismétlés, készülés az érettségi vizsgára 60 

Összes óraszám: 68 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

ÓRASZÁM: 2 óra 

12.1.39. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető 

szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

− követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

− céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb 

állomásait, tendenciáit; 
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− tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet 

jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és 

környezete egészségét; 

− használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet 

beállításait; 

− igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

− használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

− tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

− önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

− A digitális eszközök főbb egységei, azok fejlődéstörténetének főbb állomásai 

− Operációs rendszer segédprogramjai 

− Állomány- és mappatömörítés 

− Digitális kártevők elleni védekezés 

− Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, 

tudatosítása; etikus információkezelés 

− Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

− Állományok kezelése és megosztása a felhőben, jogosultságok kiosztása, kezelése 

12.1.40. FOGALMAK 
ergonómia; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és 

védekezés ellenük, mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, 

jogosultságok, etikus információkezelés, távmunka digitális eszközökkel 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus 

munkakörnyezet kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

− A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz 

szoftveres karbantartása, vírusvédelme 

− Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása, szinkronizálása számítógépes 

hálózat segítségével 

− Az informatika tudománytörténetéhez kapcsolódó bemutató vagy weboldal készítése 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

ÓRASZÁM: 2 óra 

12.1.41. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

− céljainak megfelelő alkalmazást választ, az alkalmazás funkcióira, kezelőfelületére 

vonatkozó igényeit megfogalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és 

használ mobilalkalmazásokat; 

− az applikációkat önállóan telepíti; 

− az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata 

során együttműködik társaival. 

12.1.42. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A mobileszközök kezelőfelületének használata, személyre szabása, egyedi igényekhez 

beállítása 

− Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

− Alkalmazások erőforrásigényének felmérése 

− Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok célszerű használata 

− Alkalmazás kezelőfelületének és feladatainak specifikálása 

− Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

12.1.43. FOGALMAK 
mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás telepítése, eltávolítása, 

oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye, 

alkalmazásspecifikáció 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

− Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

− Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

− Mobilalkalmazások minősítése ergonómiai szempontok alapján 

− Mobilalkalmazások minősítése a rendelkezésre álló erőforrások és az alkalmazás 

hardverigénye alapján 

− Egy tantárgyi cél érdekében fejlesztendő alkalmazás kezelőfelületének és funkcióinak 

meghatározása 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

ÓRASZÁM: 2 óra 

12.1.44. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-

állampolgárság, IT-gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi 

kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

− tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

12.1.45. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az információhitelesség ellenőrzésének összetett eljárásai 

− A személyes adatokkal kapcsolatos etikai szabályok és törvényi előírások 
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− Az egyén és a közösség kapcsolata az információs társadalomban 

− Az e-szolgáltatások főbb ismérvei 

12.1.46. FOGALMAK 
e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális állampolgárság, e-szolgáltatások, 

ügyfélkapu, GDPR, adatbiztonság, információvédelem 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például PC-k története vagy ötödik 

generációs számítógépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

− Az állampolgári jogok és kötelességek megadott területen történő online gyakorlása, e-

ügyintézés és e-állampolgárság 

− Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata 

− Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata 

közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

− Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

− Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak 

tananyagához kapcsolódó témában 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

ÓRASZÁM: 2 óra 
12.1.47. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

− a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat; 

− ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

− ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit; 

− tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

12.1.48. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Veszélyhelyzetek az online kommunikáció folyamatában 

− A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák 

− A fogyatékkal élők online kommunikációját segítő hardver- és szoftvereszközök 

12.1.49. FOGALMAK 
felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben), kollaboráció, kooperáció, 

csapatmunka, személyiséglopás, online zaklatás 

TEVÉKENYSÉGEK 
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− Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és felhőalkalmazások használata 

− Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és 

szokások, szerepelvárások használata. Az identitás kérdésének összetettebb kezelése, 

lehetséges veszélyek tudatosítása 

− Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása  

− Kollaboráció alkalmazása projektmunkában más tantárgyak tanulása során 

− Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz a kisegítő lehetőségek beállítása. Online 

kommunikációt segítő hardver- és szoftvereszközök használata 

− Információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása az egyéni érdeklődésnek 

megfelelően más tantárgyak tanulása során 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

ÓRASZÁM: 2 óra 

12.1.50. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait; 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival; 

− adatokat táblázatba rendez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

− tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok 

használatáról; 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

12.1.51. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Tipográfiai ismeretek 

− Hosszú dokumentumok készítése, formázása 

− Közösen használt dokumentum kezelése, tárolása 

− Korrektúra alkalmazása, változások követése. Verziókövetés 

− Más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok, formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok 

12.1.52. FOGALMAK 
karakterformázás, bekezdésformázás, oldal kialakítása, stílus, sablon, megosztott 

dokumentum, megjegyzés, korrektúra, változások követése 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Más tantárgyakhoz kapcsolódó hosszú dokumentum szerkesztése projektmunkában, 

például tanulmány készítése irodalomból, történelemből, etikából 

− Információforrások etikus használata, például tanulmány készítésekor irodalomjegyzék 

beszúrása, ábrajegyzék beszúrása 
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− Dokumentumok közös használata online felületen, például csoportmunkában kialakított 

tartalom létrehozása 

− Korrektúra alkalmazása, változások követésének bekapcsolása, például egy dokumentum 

tartalmának közös véleményezése 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

ÓRASZÁM: 18 óra 
12.1.53. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− adatokat táblázatba rendez; 

− táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

− nagy adathalmazokat tud kezelni; 

− az adatokat diagramon szemlélteti; 

− képes egyszerűbb makrókat írni. 

12.1.54. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Szám, szöveg, logikai típusok 

− Számformátumok alkalmazása. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok 

alkalmazása. Egyéni számformátum kialakítása 

− Saját képletek szerkesztése, cellahivatkozások használata 

− Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel 

− Adatok bevitele különböző forrásokból 

− Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

− Adatok elemzése, csoportosítása 

− Nagy adathalmazok kezelése. Keresés, rendezés, szűrés 

− Számítások végzése nagy adathalmazokon 

− Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei 

− Makrók készítése 

12.1.55. FOGALMAK 
cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás; szöveg-, szám- és 

logikai típus; számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, 

pénznemformátum, egyéni számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képlet 

szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, adatok keresése, rendezés, 

szűrés, adatok kiemelése formázással, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagram-

összetevők 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

− Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

− A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő programban 
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− Táblázatok megosztása és közös szerkesztése online táblázatkezelő felületen 

− Nagyméretű adathalmaz elemzése a táblázatkezelő program lehetőségeivel 

− Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban a táblázatkezelő program eszközeivel 

− Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

− Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével, és következtetések levonása az eredményekből 

− Egyszerűbb programozást igénylő problémákhoz makrók készítése 

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

ÓRASZÁM: 26 óra 
12.1.56. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer 

ki; 

− a feladatmegoldás során az adatbázisba adatokat visz be, módosít és töröl, űrlapokat 

használ, jelentéseket nyomtat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

− az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

12.1.57. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Strukturált adattárolás 

− Adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai 

− Táblakapcsolatok létrehozása, felhasználása 

− Lekérdezések készítése 

− Lekérdezések készítése SQL-ben 

− Szűrési feltételek megadása 

− Függvényhasználat adatok összesítésére 

− Jelentések készítése 

− Adatok módosítása, hozzáfűzése, törlése 

− Közérdekű adatbázisok elérése 

− Az adatbázis-tervezés lépései 

− A webes adatbáziskezelés alapjai (MySQL) 

12.1.58. FOGALMAK 
adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat, importálás, lekérdezés, 

jelentés; adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; összeg, átlag, szélsőérték, darabszám, 

szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek, hozzáférési jogosultság, SQL, MySQL 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása online adatbázisokból, például 

menetrendekből, film- és kulturális adatbázisokból, nyilvános adattárakból, az 

elektronikus naplóból 
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− Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása egytáblás és többtáblás adatbázisokból 

adatbázis-kezelő rendszer segítségével 

− Adott adathalmaz, például települési, népesedési adatok esetén érvelés az adathalmaz 

táblázatkezelővel vagy adatbázis-kezelő rendszerrel történő feldolgozása mellett 

− A hétköznapi, iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű 

adatok gyűjtése és adatbázis-kezelő programba való bevitele 

− Adott problémának megfelelő adattípusok választása, szűrési és lekérdezési feltételek, 

összesítő függvények alkalmazása egy adatbázis-kezelő programban 

− Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

− Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban 

− Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok feldolgozása és következtetések 

levonása 

− Webes adatbázis tervezése és létrehozása 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

ÓRASZÁM: 20 óra 

12.1.59. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és 

kapcsolatukat; 

− ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, 

szöveg, logikai; 

− ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

− érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

− érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői 

környezetének alapszolgáltatásait; 

− szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű 

formális programozási nyelven kódolja; 

− a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

− tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

− hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

− tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs 

programokban. 

12.1.60. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

− A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései. Szöveges specifikáció 

készítése 

− A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek használata. Algoritmus leírása egy 

algoritmusleíró eszköz segítségével 

− Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 
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− Az elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

− Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás 

elvei alapján 

− Egyszerű típusalgoritmus használata 

− A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

− Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, feltételes ciklusok 

− Eljárások, függvények alkalmazása 

− A program megtervezése, kódolása 

− Tesztelés, elemzés 

− Objektumorientált szemlélet 

− Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

− Egy webprogramozási nyelv (PHP) alapjainak megismerése: a HTML és PHP kapcsolata. 

Változók, operátorok, konstansok, vezérlési szerkezetek, feltételes utasítások, ciklusok, 

függvények alkalmazása. Tömbök használata. Műveletek tömbökkel. 

12.1.61. FOGALMAK 
algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, egész 

szám, valós szám, karakter, szöveg, vektor, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, 

vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, objektumorientáltság, típusfeladatok, 

tesztelés, elemzés, hibajavítás, hatékonyságvizsgálat 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok egyszerű algoritmusának 

tervezése és kódolása 

− Egy feladatot megoldó eljárás leírása egy algoritmusleíró eszközzel 

− Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és eredmények kapcsolatának 

meghatározása 

− Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát 

igénylő problémamegoldás iskolai vagy közcélú adathalmazok használatával 

− Problémamegoldás a programozási feladatokban, algoritmusok alkalmazása konkrét 

feladatokban önállóan és teammunkában 

− A program helyessége, a helyes működés vizsgálata saját vagy más által készített 

algoritmusban, programban, tapasztalatok közös megbeszélése 

− Tesztelés adott nyelvi környezetben, a program különböző kimeneteinek tesztelésére 

alkalmas mintaadatok előállítása és használata 

− Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 

− Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó problémák megoldása projektmunkában (pl. 

mérési eredmények feldolgozásával adott hipotézis vizsgálata, valószínűség-számítási 

feladatok, demográfiai modellek) 

− Csatlakozás webes adatbázishoz, lekérdezés az adatbázisból, adatbevitel. 

TÉMAKÖR: Ismétlés, készülés az érettségi vizsgára 

ÓRASZÁM: 60 óra 
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12.1.62. TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− kellően felkészült legyen egy előrehozott középszintű érettségi vizsga sikeres letételére; 

− érti és alkalmazni tudja az érettségi vizsgán használható szoftvereket; 

− kellően jártas legyen a tipikus érettségi feladatok megoldásában; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− példákban, feladatok megoldásában használja az érettségi vizsgán használható 

programokat; 

− kellő mennyiségű tapasztalattal rendelkezik az érettségi feladatok megoldásában;  

12.1.63. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A középszintű érettségi vizsgán alkalmazható informatikai eszközök és szoftverek 

használata 

− Érettségi feladatok megoldása 

TEVÉKENYSÉGEK 
− Szövegszerkesztő program használata és alkalmazása érettségi szintű feladatokban 

− Prezentációkészítő program használata és alkalmazása érettségi szintű feladatokban 

− Weblapszerkesztő program használata és alkalmazása érettségi szintű feladatokban 

− Táblázatkezelő program használata és alkalmazása érettségi szintű feladatokban 

− Adatbáziskezelő program használata és alkalmazása érettségi szintű feladatokban 

− Képszerkesztő programok használata és alkalmazása érettségi szintű feladatokban 

− Egy fejlesztői rendszer használata és alkalmazása érettségi szintű feladatokban 

− Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 
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13. Fizika 

A fizika – matematika tagozatos csoportot kivéve mindegyik osztályban 

 

A 2020-as Nat-hoz tartozó kerettanterv alapján készült. 

 

A választott tankönyvcsalád: Oktatási Hivatal 

 

9. évfolyam: OH-FIZ09TA 

10. évfolyam: OH-FIZ10TA 

 

 

A gimnáziumi fizikaoktatás (9 – 10. osztály) céljai (kerettanterv) : 

A fizikaoktatás az általános iskola évfolyamain tanított Környezetismeret, 

Természetismeret, illetve Fizika tantárgyak anyagára épül, azoknak szerves folytatása.   

Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős 

mértékben a fizika által feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése 

az egymást követő generációk kiemelt feladata.  A korszerű fizikatanítás célja részben 

azoknak az ismereteknek átadása és képességeknek fejlesztése, amelyek ennek 

megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a korunkban fontossá vált, illetve a 

közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a fizika és a technológia 

kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak bemutatása. Ez úgy 

érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati alkalmazások, illetve az 

egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés, globális 

éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül 

megfogalmazásra.  

Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének 

formálása, mely alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi 

természettudománnyal foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet 

megismerése általános iskolában kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb 

hangsúlyt. 

A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan 

működik?” kérdésre való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények 

segítségével, azokból kiindulva, sokszor hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti 

azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre is választ keres.  

 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy 

tanítására a 9. évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerülhet sor. A kerettanterv 

témakörei a mindennapok gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a 

tanárt, hogy a diákok fizikai ismereteit a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a 

gyakorlatban megfigyelt, megfigyelhető jelenségek magyarázata során mutassa be. Ilyen 

módon elkerülhető a főleg képletekre koncentráló és a gyakorlati alkalmazásokat csak 

érdekességként megemlítő elméleti fizika szemléletű képzés. Szó sincs ugyanakkor arról, 

hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy az összefüggések teljes elhanyagolását 

jelentené. A kerettanterv hangsúlyozottan törekszik a fizikai gondolkodásmód, a tudomány 
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művelésének közvetlen megmutatására fejlesztési területként megjelenítve a korunkat 

fokozottan érintő, illetve a mai fizikai kutatásokkal kapcsolatos tudományos vitát, támogatva 

a tudományos megismerési folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő élményszerű 

átélését. Ebben az életszakaszban a diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran 

kialakulatlan. Nagyon fontos, hogy a tananyag – a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás 

erőltetése helyett – adjon lehetőséget a tárgy megszeretésére, illetve a későbbi, szakirányú 

tanulást megalapozó kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban történő munka, a 

kritikus gondolkodás, a kreativitás)  fejlesztésére. 

 

 

A célok megvalósításához szükséges feltételek  

Az iskolában a személyi feltételek biztosítottak: 8 egyetemi végzettségű fizika szakos 

tanár dolgozik, közülük hatan tanítanak a fizikát is. Több éves tapasztalattal rendelkeznek 

mind az érdeklődő, mind a kevésbé érdeklődő tanulók oktatására. A tanárok végzettsége 

egyúttal biztosítéka annak is, hogy a fizikát a matematikai ismeretekkel összehangoltan 

tanítjuk.  

A tananyag elsajátítását, elmélyítését szolgáló segédeszközök: 

Tanári demonstrációs és tanulói eszközök rendelkezésre állnak, a taneszközjegyzéknek 

megfelelően. Laboráns segíti a munkánkat. 

Nyomtatott taneszközök: az Oktatási Hivatal által jóváhagyott jegyzékben szereplő 

tankönyvek, feladatgyűjtemények és Négyjegyű függvénytáblázatok.  

Segédletek: módszertani kiadványok, szakkönyvek, folyóiratok, Internet.  

Vizuális és audiovizuális információhordozók és eszközök: számítógép, oktató filmek, 

animációk, digitális táblák. 

  

Tanulásszervezési alapelvek: 

A 9 - 10. évfolyamon a fizika oktatása teljes osztálykeretben történik.  

A 9 - 12. évfolyamon - igény és lehetőség szerint - heti 2 órában szakkör működik. Ennek a 

tanulási formának a célja az alapórán tanultak elmélyítése feladatmegoldások, tanuló-

kísérletek, önálló megfigyelések, önálló témafeldolgozások segítségével. 

A 11 - 12. évfolyamon fakultációs csoportokat indítunk a fizikából érettségizni, illetve a 

szakirányban továbbtanulni szándékozó tanulók emelt szintű képzése, emelt szintű érettségi 

vizsgára való előkészítése céljából. A Pedagógia Programunk szerint ezeket a foglalkozásokat 

akár heti 4 órában is szervezhetjük. 

Azoknak a tizenegyedikes diákoknak szervezzük a Természettudomány – Fizika tantárgyat 

heti 2 órában, akik nem választanak természettudományos fakultációt. 

   

A tanulási folyamat motiválása: 

A tanulók fizika iránti érdeklődésének felkeltése érdekében az órákon kísérleteket, mérési 

gyakorlatot végzünk, illetve – amennyiben ez lehetséges – végeztetünk. Rámutatunk a 

fizikának más tudományterületekkel (történelem, filozófia, stb.) fennálló kapcsolataira. 

Különös figyelmet fordítunk a fizikatörténet legfontosabb eseményeinek és magyar 

vonatkozásainak ismertetésére. 

Felhívjuk tanulóink figyelmét a Középiskolai Matematikai Lapokban és a (Mikola Sándor, 

Szilárd Leó, Párkányi László megyei fizikaverseny és az OKTV) feladatmegoldó versenyeken 

való részvételre és felkészítjük őket ezekre. 

 

A tanulmányi munka számonkérése, értékelése: 

Számonkérés minden évfolyamon történik, a témák befejezése után témazáró dolgozat 

íratásával, témák közben szóbeli és rövidebb írásbeli feleletekkel, valamint önálló témafel-
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dolgozások (kiselőadások), megfigyelések, adatgyűjtések értékelésével. Egy adott félév során 

minden tanulónak legalább annyi beszámolási lehetőséget kívánunk biztosítani, amennyi a 

fizika tantárgy heti óraszáma. A tanár a témazáró dolgozat időpontjáról a dolgozat megíratása 

előtt legalább egy héttel tájékoztatja a tanulót.  

Minden tanulónak lehetőség szerint tanévenként legalább egyszer (fakultáción kétszer) 

szóbeli felelési lehetőséget adunk. 

Az értékelés osztályzatok formájában jut kifejezésre, 1-től 5-ig terjedő skálán.  

Az osztályzathoz esetenként szóbeli vagy rövid írásos kiegészítést tehetünk.  

A témazáró dolgozatokra kapott érdemjegyek a következő teljesítményt jelentik: 

 

  0 -   34 % elégtelen (1)  

35 -   54 % elégséges (2)  

55 -   74 % közepes (3)  

75 -   84 % jó (4)  

85 - 100 % jeles (5) 
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9. évfolyam 

 

Évi óraszám: 68  

2 óra/hét  

Egyszerű mozgások   12 óra  

A közlekedés és sportolás fizikája 12 óra  

Energia     10 óra 

Ismétlődő mozgások   12 óra 

A melegítés és hűtés következményei 12 óra 

Víz és levegő környezetünkben 10 óra 

 

Összesen    68  óra 

 

 

Tematikai egység Egyszerű mozgások Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és 

időmérés alapvető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás 

elemei, egyenletrendezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kinematikai alapfogalmak, mennyiségek kísérleti alapokon történő 

kialakítása, illetve bővítése, az összefüggések (grafikus) ábrázolása és 

matematikai leírása. A természettudományos megismerés Galilei-féle 

módszerének bemutatása. A kísérletezési kompetencia fejlesztése a 

legegyszerűbb kézi mérésektől a számítógépes méréstechnikáig. A 

problémamegoldó képesség fejlesztése a grafikus ábrázolás és ehhez 

kapcsolódó egyszerű feladatok megoldása során (is).  

A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása hétköznapi jelenségekre, 

problémákra (pl. közlekedés, sport).  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapfogalmak: 

a köznapi testek mozgásformái: 

haladó mozgás és forgás.  

 

Hely, hosszúság és idő mérése 

Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, 

sűrűség, idő, erő mérése. 

Hétköznapi helymeghatározás, 

úthálózat km-számítása. GPS-

rendszer. 

A tanuló legyen képes a 

mozgásokról tanultak és a köznapi 

jelenségek összekapcsolására, a 

fizikai fogalmak helyes 

használatára, egyszerű számítások 

elvégzésére. 

Ismerje a mérés lényegi jellemzőit, 

a szabványos és a gyakorlati 

mértékegységeket. 

Legyen képes gyakorlatban 

alkalmazni a megismert mérési 

módszereket. 

Matematika: függvény 

fogalma, grafikus 

ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 

Informatika: 

függvényábrázolás 

(táblázatkezelő 

használata). 

 

Testnevelés és sport: 

érdekes sebességadatok, 

érdekes sebességek, 

pályák technikai 

környezete.  

A mozgás viszonylagossága, a 

vonatkoztatási rendszer. 

 

Tudatosítsa a viszonyítási rendszer 

alapvető szerepét, 

megválasztásának szabadságát és 
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Galilei relativitási elve. 

Mindennapi tapasztalatok 

egyenletesen mozgó vonatkoztatási 

rendszerekben (autó, vonat). 

Alkalmazások:  

földrajzi koordináták; GPS; 

helymeghatározás, távolságmérés 

radarral. 

célszerűségét.  

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, 

sebességei, reakcióidő. 

 

Művészetek; magyar 

nyelv és irodalom: 

mozgások ábrázolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek 

sebessége és fékútja, 

követési távolság, 

közlekedésbiztonsági 

eszközök, technikai 

eszközök (autók, 

motorok), GPS, rakéták, 

műholdak alkalmazása, 

az űrhajózás célja. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Galilei 

munkássága;  

a kerék feltalálásának 

jelentősége. 

 

Földrajz: a Naprendszer 

szerkezete, az égitestek 

mozgása, csillagképek, 

távcsövek. 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

kísérleti vizsgálata. 

Grafikus leírás. 

Sebesség, átlagsebesség. 

Sebességrekordok a sportban, 

sebességek az élővilágban. 

Értelmezze az egyenes vonalú 

egyenletes mozgás jellemző 

mennyiségeit, tudja azokat 

grafikusan ábrázolni és értelmezni. 

Egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás kísérleti vizsgálata. 

 

 

 

 

A szabadesés vizsgálata. 

A nehézségi gyorsulás 

meghatározása. 

Ismerje a változó mozgás általános 

fogalmát, értelmezze az átlag- és 

pillanatnyi sebességet. 

Ismerje a gyorsulás fogalmát, 

vektor-jellegét. 

Tudja ábrázolni az s-t, v-t, a-t 

grafikonokat. 

Tudjon egyszerű feladatokat 

megoldani. 

Ismerje Galilei modern 

tudományteremtő, történelmi 

módszerének lényegét:  

− a jelenség megfigyelése, 

− értelmező hipotézis felállítása, 

− számítások elvégzése,  

az eredmény ellenőrzése célzott 

kísérletekkel. 

Összetett mozgások. 

Egymásra merőleges egyenletes 

mozgások összege. 

Vízszintes hajítás vizsgálata, 

értelmezése összetett mozgásként.  

Ismerje a mozgások 

függetlenségének elvét és legyen 

képes azt egyszerű esetekre 

(folyón átkelő csónak, eldobott 

labda pályája, a locsolócsőből 

kilépő vízsugár pályája) 

alkalmazni. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgás, sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, 

vektorjelleg. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az 

elmozdulás mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával 

− A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó 

nagyságú sebesség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése 

− Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű mozgásával 

kapcsolatban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges idő kiszámolása  

− A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, 

mozgólépcső, csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata 

− Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata.  A sebesség változásának 

jellemzése a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése a testre ható 

nehézségi erő vizsgálatával  

− Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról 

− Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség kiszámítása 

− A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők 

segítségével 

− Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata 

− Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások 

leírására 

 

 

Tematikai egység A közlekedés és sportolás fizikája Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Kinematikai ismeretek, erő, az erő mértékegysége, erőmérő, gyorsulás, 

tömeg, 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ösztönös arisztotelészi mozgásszemlélet tudatos lecserélése a 

newtoni dinamikus szemléletre. Az új szemléletű gondolkodásmód 

kiépítése. Az általános iskolában megismert sztatikus erőfogalom 

felcserélése a dinamikai szemléletűvel, rámutatva a két szemlélet 

összhangjára. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

 A tehetetlenség törvénye 

(Newton I. axiómája). 

Mindennapos közlekedési 

tapasztalatok hirtelen fékezésnél, 

a biztonsági öv szerepe. 

Az űrben, űrhajóban szabadon 

mozgó testek. 

Legyen képes az arisztotelészi 

mozgásértelmezés elvetésére. 

Ismerje a tehetetlenség fogalmát 

és legyen képes az ezzel 

kapcsolatos hétköznapi 

jelenségek értelmezésére. 

Ismerje az inercia-

(tehetetlenségi) rendszer 

fogalmát. 

Matematika: a 

függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Takarékosság; 

légszennyezés, 

zajszennyezés; 

közlekedésbiztonsági 
Az erő fogalma. 

Az erő alak- és mozgásállapot-

A tanuló ismerje az erő alak- és 

mozgásállapot-változtató hatását, 
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változtató hatása. 

Erőmérés rugós erőmérővel. 

az erő mérését, mértékegységét, 

vektor-jellegét. Legyen képes 

erőt mérni rugós erőmérővel. 

eszközök, közlekedési 

szabályok, GPS, 

rakéták, műholdak 

alkalmazása, az 

űrhajózás célja. 

Biztonsági öv, 

ütközéses balesetek, a 

gépkocsi biztonsági 

felszerelése, a 

biztonságos fékezés. 

Nagy sebességű 

utazás egészségügyi 

hatásai. 

 

 

 

Biológia-egészségtan: 

reakcióidő, az állatok 

mozgása (pl. 

medúza). 

 

Földrajz: a 

Naprendszer 

szerkezete, az 

égitestek mozgása, 

csillagképek, 

távcsövek. 

Az erő  

mozgásállapot-változtató 

(gyorsító) hatása – Newton II. 

axiómája. 

 

 

A tömeg, mint a tehetetlenség 

mértéke, a tömegközéppont 

fogalma. 

 

Tudja Newton II. törvényét, lássa 

kapcsolatát az erő szabványos 

mértékegységével.  

Ismerje a tehetetlen tömeg 

fogalmát. Értse a 

tömegközéppont szerepét a 

valóságos testek mozgásának 

értelmezése során. 

Erőtörvények, a dinamika 

alapegyenlete. 

A rugó erőtörvénye. 

A nehézségi erő és hatása. 

Tapadási és csúszási súrlódás. 

Alkalmazások: 

A súrlódás szerepe az autó 

gyorsításában, fékezésében. 

Szabadon eső testek 

súlytalansága. 

Ismerje, és tudja alkalmazni a 

tanult egyszerű erőtörvényeket. 

Legyen képes egyszerű feladatok 

megoldására, néhány egyszerű 

esetben: 

− állandó erővel húzott test;  

− mozgás lejtőn,  

− a súrlódás szerepe egyszerű 

mozgások esetén.  

 

A kölcsönhatás törvénye 

(Newton III. axiómája). 

 

 

 

 

Ismerje Newton III: axiómáját és 

egyszerű példákkal tudja azt 

illusztrálni. Értse, hogy az erő 

két test közötti kölcsönhatás. 

Legyen képes az erő és ellenerő 

világos megkülönböztetésére. 

 

Newton gravitációs törvénye. 

 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

A nehézségi gyorsulás változása 

a Földön.  

Az árapály-jelenség kvalitatív 

magyarázata. A mesterséges 

holdak mozgása és a szabadesés. 

A súlytalanság értelmezése az 

űrállomáson. Geostacionárius 

műholdak, hírközlési műholdak.  

Ismerje Newton gravitációs 

törvényét. tudja, hogy a 

gravitációs kölcsönhatás a négy 

alapvető fizikai kölcsönhatás 

egyike, meghatározó jelentőségű 

az égi mechanikában. 

 

Legyen képes a gravitációs 

erőtörvényt  alkalmazni egyszerű 

esetekre. 

Értse a gravitáció szerepét az 

űrkutatással, űrhajózással 

kapcsolatos közismert 

jelenségekben. 
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A lendületváltozás és az erőhatás 

kapcsolata. 

Lendülettétel 

Ismerje a lendület fogalmát, 

vektor-jellegét, a 

lendületváltozás és az erőhatás 

kapcsolatát.  

Tudja a lendülettételt. 

 

Lendületmegmaradás 

párkölcsönhatás (zárt rendszer) 

esetén.  

 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

 golyók, korongok ütközése. 

Ütközéses balesetek a 

közlekedésben. Miért veszélyes a 

koccanás? Az utas biztonságát 

védő technikai megoldások 

(biztonsági öv, légzsák, a 

gyűrődő karosszéria).  

A rakétameghajtás elve. 

 

 Ismerje a lendületmegmaradás 

törvényét párkölcsönhatás 

esetén. Tudjon értelmezni 

egyszerű köznapi jelenségeket a 

lendület megmaradásának 

törvényével. 

Legyen képes egyszerű 

számítások és mérési feladatok 

megoldására. 

 

Értse a rakétameghajtás lényegét. 

Légnyomás kimutatása és 

mérése. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: „Horror vacui” – 

mint egykori tudományos 

hipotézis. (Torricelli kísérlete 

vízzel, Guericke vákuum-

kísérletei, Geothe-barométer.) 

A légnyomás változásai. 

A légnyomás szerepe az időjárási 

jelenségekben, a barométer 

működése.  

Ismerje a légnyomás fogalmát, 

mértékegységeit. 

Ismerjen a levegő nyomásával 

kapcsolatos, gyakorlati 

szempontból is fontos néhány 

jelenséget.  

 

Matematika: a 

függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 

Kémia: folyadékok, 

felületi feszültség, 

kolloid rendszerek, 

gázok, levegő, 

viszkozitás, alternatív 

energiaforrások. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: hajózás 

szerepe, 

légiközlekedés 

szerepe. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vízi 

járművek legnagyobb 

sebességeinek 

korlátja, légnyomás, 

repülőgépek 

Alkalmazott hidrosztatika 

Pascal törvénye, hidrosztatikai 

nyomás. 

Hidraulikus gépek. 

 

Felhajtóerő nyugvó 

folyadékokban és gázokban. 

Búvárharang, tengeralattjáró 

Léghajó, hőlégballon. 

 

Tudja alkalmazni hidrosztatikai 

ismereteit köznapi jelenségek 

értelmezésére. A tanult ismeretek 

alapján legyen képes (pl. 

hidraulikus gépek 

alkalmazásainak bemutatása).  

Legyen képes alkalmazni 

hidrosztatikai és aerosztatikai 

ismereteit köznapi jelenségek 

értelmezésére.  

Molekuláris erők folyadékokban 

(kohézió és adhézió). 

 

Felületi feszültség. 

Ismerje a felületi feszültség 

fogalmát. Ismerje a 

határfelületeknek azt a 

tulajdonságát, hogy minimumra 
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Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

habok különleges tulajdonságai, 

mosószerek hatásmechanizmusa. 

törekszenek.  
Legyen tisztában a felületi 

jelenségek fontos szerepével az 

élő és élettelen természetben. 

közlekedésbiztonsági 

eszközei, vízi és légi 

közlekedési 

szabályok. 

 

Biológia-egészségtan: 

Vízi élőlények, 

madarak mozgása, 

sebességei, 

reakcióidő. A nyomás 

és változásának hatása 

az emberi szervezetre 

(pl. súlyfürdő, 

keszonbetegség, hegyi 

betegség). 

Folyadékok és gázok áramlása  

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: légköri áramlások, 

a szél értelmezése a 

nyomásviszonyok alapján, nagy 

tengeráramlásokat meghatározó 

környezeti hatások. 

Tudja, hogy az áramlások oka a 

nyomáskülönbség. Legyen képes 

köznapi áramlási jelenségek 

kvalitatív fizikai értelmezésére. 

Tudja értelmezni az áramlási 

sebesség változását a 

keresztmetszettel az 

anyagmegmaradás (kontinuitási 

egyenlet) alapján. 

 

Közegellenállás 

 

 

Ismerje a közegellenállás 

jelenségét, tudja, hogy a 

közegellenállási erő 

sebességfüggő. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erő, párkölcsönhatás, lendület, lendületmegmaradás, erőtörvények, 

mozgásegyenlet, rakétamozgás, ütközés.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

− Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben a 

lendület megmaradásának segítségével.  A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor  

−  Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével 

− A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő 

−  Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható erők és 

Newton törvényei segítségével 

−  A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és 

okainak (súrlódási erő) vizsgálata 

− A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai 

magyarázata a hidrosztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével 

− A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai 

magyarázata, az áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során 

− A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma 

fontossága 

 

Tematikai egység Energia 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A newtoni dinamika elemei, a fizikai munkavégzés tanult fogalma. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az általános iskolában tanult munka- és mechanikai energiafogalom 

elmélyítése és bővítése, a mechanikai energiamegmaradás igazolása 

speciális esetekre és az energiamegmaradás törvényének általánosítása. 

Az elméleti megközelítés mellett a fizikai ismeretek mindennapi 

alkalmazásának bemutatása, gyakorlása. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Fizikai munka és teljesítmény. 

 

 

 

 

Munkatétel 

 

 

Mechanikai energiafajták 

(helyzeti energia, mozgási 

energia, rugalmas energia). 

A tanuló értse a fizikai 

munkavégzés és a teljesítmény 

fogalmát, ismerje 

mértékegységeiket. Legyen 

képes egyszerű feladatok 

megoldására. 

Ismerje a munkatételt és tudja azt 

egyszerű esetekre alkalmazni. 

 

Ismerje az alapvető mechanikai 

energiafajtákat, és tudja azokat a 

gyakorlatban értelmezni.  

Matematika: a 

függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 

Testnevelés és sport: 

sportolók 

teljesítménye, 

sportoláshoz használt 

pályák energetikai 

viszonyai és 

sporteszközök 

energetikája. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek 

fogyasztása, 

munkavégzése, 

közlekedésbiztonsági 

eszközök, technikai 

eszközök (autók, 

motorok), a megújuló 

és nem megújuló 

energia fogalma. 

 

Biológia-egészségtan: 

élőlények 

teljesítménye. 

A mechanikai 

energiamegmaradás törvénye. 

 

Alkalmazások, jelenségek: a 

fékút és a sebesség kapcsolata, a 

követési távolság meghatározása. 

 

Tudja egyszerű zárt rendszerek 

példáin keresztül értelmezni a 

mechanikai energiamegmaradás 

törvényét. 

Tudja, hogy a mechanikai 

energiamegmaradás nem teljesül 

súrlódás, közegellenállás esetén, 

mert a rendszer mechanikailag 

nem zárt. Ilyenkor a mechanikai 

energiaveszteség a súrlódási erő 

munkájával egyenlő. 

Energiaforrások Ismerje a megújuló és a nem 

megújuló energiaforrásokat.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munkavégzés, energia, hatásfok, helyzeti energia, mozgási energia, 

rugalmas energia, belsőenergia, munkatétel, mechanikai 

energiamegmaradás, energiaforrások. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról  

− A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és mozgási 

energia, a munka 

− A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az 

energiamegmaradás segítségével 

− Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése  

− Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a belső 

energia 

− A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas 

energia 
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− Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az 

erőművekben (hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a hatásfok  

− Az energia szállításának lehetőségei 

− A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló 

energiaforrások megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet 

állapotának kapcsolata  

− Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben. 

 

 

Tematikai egység 

 

Ismétlődő mozgások 

 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Távolság-, időmérés, sebesség, a szögfüggvények, dinamika 

alapegyenlete, a rugó erőtörvénye, kinetikus energia, rugalmas energia, 

hangtani jelenségek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kinematikai alapfogalmak, mennyiségek kísérleti alapokon történő 

kialakítása, illetve bővítése, az összefüggések (grafikus) ábrázolása és 

matematikai leírása. A kísérletezési kompetencia fejlesztése a 

legegyszerűbb kézi mérésektől a számítógépes méréstechnikáig. A 

problémamegoldó képesség fejlesztése a grafikus ábrázolás és ehhez 

kapcsolódó egyszerű feladatok megoldása során (is). A tanult ismeretek 

gyakorlati alkalmazása hétköznapi jelenségekre, problémákra. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyenletes körmozgás 

dinamikája. 

 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: vezetés 

kanyarban, út megdöntése 

kanyarban, hullámvasút; 

függőleges síkban átforduló 

kocsi; műrepülés, körhinta, 

centrifuga. 

Értse, hogy az egyenletes 

körmozgás végző test 

gyorsulását (a centripetális 

gyorsulást) a testre ható erők 

eredője adja, ami mindig a kör 

középpontjába mutat. 

 

Matematika: a 

függvény fogalma, 

periodikus 

függvények, grafikus 

ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 

Földrajz: a 

Naprendszer 

szerkezete, az 

égitestek mozgása, 

csillagképek, 

távcsövek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az idő 

mérése 

 

Biológia-egészségtan: 

szinkronizáció 

 

A rugóra akasztott rezgő test 

kinematikai vizsgálata. 

A rezgésidő meghatározása. 

 

 

 

 

 

A tanuló ismerje a rezgő test 

jellemző paramétereit 

(amplitúdó, rezgésidő, 

frekvencia). 

Ismerje és tudja grafikusan 

ábrázolni a mozgás kitérés-idő, 

sebesség-idő, gyorsulás-idő 

függvényeit. Tudja, hogy a 

rezgésidőt a test tömege és a 

rugóállandó határozza meg. 
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A rezgés dinamikai vizsgálata. 
 

Tudja, hogy a harmonikus rezgés 

dinamikai feltétele a lineáris 

erőtörvény. Legyen képes felírni 

a rugón rezgő test 

mozgásegyenletét. 

Kényszerrezgés, csatolt rezgés, 

rezonancia. 

Filozófia: az idő 

filozófiai kérdései. 

 

Informatika: az 

informatikai eszközök 

működésének alapja, 

az órajel. 

A hullám fogalma, jellemzői. 

 

 

 

 

Hullámterjedés egy 

dimenzióban, kötélhullámok. 

Felületi hullámok.  

 

 

Térbeli hullámok. 

Jelenségek: 

földrengéshullámok, 

lemeztektonika. 

A tanuló tudja, hogy a 

mechanikai hullám a 

rezgésállapot terjedése valamely 

közegben, miközben anyagi 

részecskék nem haladnak a 

hullámmal, a hullámban energia 

terjed. 

 

Kötélhullámok esetén értelmezze 

a jellemző mennyiségeket 

(hullámhossz, periódusidő). 

Ismerje a terjedési sebesség, a 

hullámhossz és a periódusidő 

kapcsolatát. 

Ismerje a longitudinális és 

transzverzális hullámok 

fogalmát. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Harmonikus rezgés, lineáris erőtörvény, rezgésidő, hullám, hullámhossz, 

periódusidő, transzverzális hullám, longitudinális hullám, kényszerrezgés, 

rezonancia, csatolt rezgés. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

− Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a centripetális 

erő és gyorsulás fogalmának segítségével 

− A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a centripetális 

gyorsulás nagyságának kiszámolása 

− A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár 

szelepe, a Föld felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése  

− Különböző lengések felismerése a környezetben: hintázó gyerekek, artisták a trapézon  

− A környezetben lezajló csillapodó rezgések és lengések megfigyelése, jellemzése az 

amplitúdó, a frekvencia, illetve a csillapodás mértéke szempontjából 

− A rugóhoz kapcsolt test rezgésének megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-idő és a 

sebesség-idő függvény elemzése.  

 

 

Tematikai egység A melegítés és hűtés következményei 
Órakeret 

12 óra 
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Előzetes tudás 

Hőmérséklet, hőmérséklet mérése, hőtágulás, hőközlés. 

energiamegmaradás, halmazállapotok és változásuk. Halmazállapotok 

szerkezeti jellemzői (kémia), a hőtan főtételei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hőtágulás jelenségének tárgyalása, mint a hőmérséklet mérésének 

klasszikus alapjelensége. A Kelvin féle „abszolút” hőmérsékleti skála 

bevezetése. Anyagok viselkedése hőközlés hatására. A halmazállapotok 

jellemző tulajdonságainak és a halmazállapot-változások energetikai 

hátterének tárgyalása, bemutatása. A halmazállapot változásokkal 

kapcsolatos mindennapi jelenségek értelmezése a fizikában, és a társ-

természettudományok területén is. Halmazállapotváltozások 

molekuláris és energetikai leírása. Hőtan I. és II. főtétele. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hőmérséklet, hőmérők, 

hőmérsékleti skálák. 

 

A Kelvin-féle hőmérsékleti 

skála. 

 

Hőtágulás 

Szilárd anyagok lineáris, felületi 

és térfogati hőtágulása. 

Folyadékok hőtágulása. 

 

 

Ismerje a tanuló a 

hőmérsékletmérésre leginkább 

elterjedt Celsius-skálát, néhány 

gyakorlatban használt hőmérő 

működési elvét. Legyen 

gyakorlata hőmérsékleti 

grafikonok olvasásában. 

Ismerje a hőtágulás jelenségét 

szilárd anyagok és folyadékok 

esetén. Tudja a hőtágulás 

jelentőségét a köznapi életben, 

ismerje a víz különleges 

hőtágulási sajátosságát. 

Kémia: exoterm és 

endotem folyamatok, 

termokémia, Hess- 

tétel, kötési energia, 

reakcióhő, égéshő, 

elektrolízis. 

Gyors és lassú égés, 

tápanyag, 

energiatartalom 

(ATP), a kémiai 

reakciók iránya, 

megfordítható 

folyamatok, kémiai 

egyensúlyok, 

stacionárius állapot, 

élelmiszerkémia. 

halmazállapotok és 

halmazállapot-

változások, exoterm és 

endoterm folyamatok, 

kötési energia, 

képződéshő, 

reakcióhő, 

üzemanyagok égése, 

elektrolízis. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Folyamatos 

technológiai 

fejlesztések, 

innováció. 

Hőerőművek 

gazdaságos 

működtetése és 

Melegítés munkavégzéssel. 

(Az ősember tűzgyújtása.)  

 

A belső energia fogalmának 

kialakítása. 

 

A belső energia megváltoztatása.  

Tudja, hogy a melegítés lényege 

energiaátadás, „hőanyag” nincs! 

Ismerje a tanuló a belső energia 

fogalmát, mint a gáz-részecskék 

energiájának összegét. Tudja, 

hogy a belső energia 

melegítéssel és/vagy 

munkavégzéssel változtatható. 

A halmazállapotok 

makroszkopikus jellemzése, 

energetika és mikroszerkezeti 

értelmezése. 

A tanuló tudja, hogy az anyag 

különböző halmazállapotait 

(szilárd, folyadék- és gázállapot) 

makroszkopikus fizikai 

tulajdonságaik alapján 

jellemezni. Lássa, hogy 

ugyanazon anyag különböző 

halmazállapotai esetén a 

belsőenergia-értékek 

különböznek, a halmazállapot 

megváltozása energiaközlést 
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(elvonást) igényel. környezetvédelme. 

 

Földrajz: 

környezetvédelem, a 

megújuló és nem 

megújuló energia 

fogalma. 

 

Biológia-egészségtan: 

az „éltető Nap”, 

hőháztartás, 

öltözködés, a 

táplálkozás alapvető 

biológiai folyamatai. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelvek: Madách Imre, 

Tom Stoppard. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; vizuális 

kultúra: a Nap 

kitüntetett szerepe a 

mitológiában és a 

művészetekben. A 

beruházás 

megtérülése, 

megtérülési idő, 

takarékosság. 

 

Filozófia; magyar 

nyelv és irodalom: 

Madách: Az ember 

tragédiája, eszkimó 

szín, a Nap kihűl, az 

élet elpusztul. 

 

 

 

Az olvadás és a fagyás jellemzői. 

A halmazállapot-változás 

energetikai értelmezése.  

 

Jelenségek, alkalmazások: 

A hűtés mértéke és s hűtési 

sebesség meghatározza a 

megszilárduló anyag mikro-

szerkezetét és ezen keresztül sok 

tulajdonságát. Fontos a 

kohászatban, mirelitte-iparban. 

Ha a hűlés túl gyors, nincs 

kristályosodás – az olvadék 

üvegként szilárdul meg. 

 

Ismerje az olvadás, fagyás 

fogalmát, jellemző paramétereit 

(olvadáspont, olvadáshő). 

Legyen képes egyszerű kalorikus 

feladatok megoldására. Ismerje a 

fagyás és olvadás szerepét a 

mindennapi életben. 

Párolgás és lecsapódás (forrás) 

A párolgás (forrás), lecsapódás 

jellemzői. Halmazállapot-

változások a természetben. A 

halmazállapot-változás 

energetikai értelmezése. 

Jelenségek, alkalmazások: a 

„kuktafazék” működése (a 

forráspont nyomásfüggése), a 

párolgás hűtő hatása, 

szublimáció, desztilláció, 

szárítás, csapadékformák. 

Ismerje a párolgás, forrás, 

lecsapódás jelenségét, 

mennyiségi jellemzőit. Legyen 

képes egyszerű számítások 

elvégzésére, a jelenségek 

felismerésére a hétköznapi 

életben (időjárás). Ismerje a 

forráspont nyomásfüggésének 

gyakorlati jelentőségét és annak 

alkalmazását. 

Legyen képes egyszerű kalorikus 

feladatok megoldására 

számítással. 

A termodinamika I. főtétele. 

 

Egyszerű számítások. 

Ismerje a termodinamika I. 

főtételét mint az 

energiamegmaradás 

általánosított megfogalmazását. 

Kvalitatív példák alapján fogadja 

el, hogy az I. főtétel általános 

természeti törvény, ami fizikai, 

kémiai, biológiai, geológiai 

folyamatokra egyaránt érvényes. 

Az „örökmozgó” lehetetlensége. Tudja, hogy „örökmozgó” 

(energiabetáplálás nélküli 

hőerőgép) nem létezhet!  

A természeti folyamatok iránya. 

 

A spontán termikus folyamatok 

iránya, a folyamatok 

megfordításának lehetősége. 

Ismerje a reverzibilis és 

irreverzibilis változások 

fogalmát. Tudja, hogy a 

természetben az irreverzibilitás a 

meghatározó. 

Kísérleti tapasztalatok alapján 
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lássa, hogy különböző 

hőmérsékletű testek közti 

termikus kölcsönhatás iránya 

meghatározott: a magasabb 

hőmérsékletű test energiát ad át 

az alacsonyabb 

hőmérsékletűnek; a folyamat 

addig tart, amíg a hőmérsékletek 

kiegyenlítődnek. A spontán 

folyamat iránya csak energia 

befektetés árán változtatható 

meg. 

A termodinamika II. főtétele. Ismerje a hőtan II. főtételét és 

tudja, hogy kimondása 

tapasztalati alapon történik. 

Tudja, hogy a hőtan II. főtétele 

általános természettörvény, a 

fizikán túl minden 

természettudomány és a műszaki 

tudományok is alapvetőnek 

tekintik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és térfogati 

hőtágulás, Kelvin-skála. Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), 

halmazállapot-változás (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, 

forrás).Főtételek, reverzibilitás, irreverzibilitás, „örökmozgó”. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

− A hőtágulás jelenségének megfigyelése, értelmezése 

− Az anyagok hőmérsékletének mérése, a hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti 

vizsgálata és értelmezése 

− Anyagok melegítésének és hűtésének megfigyelése például konyhai tevékenység során: a 

folyamat gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak szerepe 

− Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban 

− Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és szublimáció) 

megfigyelése például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek vizsgálata a 

hőmérséklet változásának szempontjából 

− A halmazállapot-változások értelmezése és energetikai leírása, egyszerű számítások a 

mindennapi gyakorlatból, az olvadáshő a párolgáshő és a forráshő fogalma 

− A kuktafazék működésének fizikai magyarázata 

− A dugattyú mozgásának értelmezése a hőtan első főtételének segítségével 

− A megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbség felismerése 
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Tematikai egység Víz és levegő a környezetünkben 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Hőtani, anyagszerkezeti alapismeretek 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A fizika és a mindennapi jelenségek kapcsolatának, a fizikai ismeretek 

hasznosságának tudatosítása. Kiscsoportos projektmunka otthoni, 

internetes és könyvtári témakutatással, adatgyűjtéssel, kísérletezés tanári 

irányítással. A csoportok eredményeinek bemutatása, megvitatása, 

értékelése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazállapot-változások a 

természetben. 

 

 

 

 

A víz különleges viselkedése 

 

 

 

 

Korszerű fűtés, hőszigetelés a 

lakásban. Hőkamerás felvételek. 

 

Hőközlés módjai 

 

 

 

Globális klímaváltozás 

Ismerje az időjárás elemeit, a 

légnyomás és az időjárás 

kapcsolatát, csapadékok 

kialakulásának fizikai leírását. 

 

Ismerje a víz rendhagyó 

hőtágulását, nagy olvadáshő, 

fajhő, forráshő. 

Páraképződés a lakásban, ennek 

következményei. 

 

Hőterjedés gyakorlati példákon 

keresztül (hővezetés, hőáramlás, 

hősugárzás). 

 

Globális klímaváltozás okai, 

következményei. 

 

Kísérleti munka tervezése 

csoportmunkában, a feladatok 

felosztása. 

A kísérletek megtervezése, a 

mérések elvégzése, az 

eredmények rögzítése. 

Az eredmények nyilvános 

bemutatása kiselőadások, 

kísérleti bemutató formájában.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

takarékosság, modern 

technikák. 

 

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás, ökológiai 

problémák. A 

hajszálcsövesség 

szerepe növényeknél, 

a levegő 

páratartalmának 

hatása az élőlényekre, 

fagykár a 

gyümölcsösökben, 

üvegházhatás, a 

vérnyomásra ható 

tényezők. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Madách: Az ember 

tragédiája (eszkimó 

szín). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A hőtani tematikai egységek kulcsfogalmai. 

 



Középiskola – emelt óraszám    

522 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A légnyomás kísérleti kimutatása, a légritkított tér néhány gyakorlati alkalmazása 

− A légnyomás és az időjárás kapcsolata 

− Az abszolút és relatív páratartalom. A relatív páratartalom és a hőmérséklet kapcsolata, 

páraképződés a természetben: harmatképződés, dér, zúzmara  

− Páraképződés a lakásban, ennek következményei. Fűtési rendszerek a lakásban 

− A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) 

− A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A hőszigetelő ablak működésének fizikai 

magyarázata 

− A víz rendhagyó hőtágulása, ennek következményei a természetben. Jégképződés a 

tavakon, jéghegyek  

− Egyszerű számítások végzése a levegő állapothatározóinak megváltozásával kapcsolatban  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

A kísérletezési, mérési kompetencia, a megfigyelő, rendszerező készség 

fejlődése. 

A mozgástani alapfogalmak ismerete, grafikus feladatmegoldás. A 

newtoni mechanika szemléleti lényegének elsajátítása: az erő nem a 

mozgás fenntartásához, hanem a mozgásállapot megváltoztatásához 

szükséges. Egyszerű kinematikai és dinamikai feladatok megoldása. 

A kinematika és dinamika mindennapi alkalmazása. Folyadékok és 

gázok sztatikájának és áramlásának alapjelenségei és ezek felismerése a 

gyakorlati életben. 

 

Hőtani alapfogalmak, a hőtan főtételei, hőerőgépek. Annak ismerete, 

hogy gépeink működtetése, az élő szervezetek működése csak energia 

befektetése árán valósítható meg, a befektetett energia jelentős része 

elvész, a működésben nem hasznosul, „örökmozgó” létezése elvileg 

kizárt. Mindennapi környezetünk hőtani vonatkozásainak ismerete. 

Az energiatudatosság fejlődése. 
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10. évfolyam 

 

Évi óraszám: 102  

3 óra/hét  

Gépek      9 óra  

Szikrák, villámok    10 óra  

Elektromosság a környezetünkben  14 óra  

Generátorok és motorok   10 óra 

A hullámok szerepe a kommunikációban 14 óra 

Képek és látás     10 óra 

Az atomok és a fény    9 óra 

Környezetünk épségének megőrzése  12 óra 

A Világegyetem megismerése   14 óra 

 

Összesen     102  óra 

 

 

Tematikai egység Gépek Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Erő, az erő mértékegysége, erőmérő, tömeg, 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Pontszerű és merev test egyensúlyának feltételei, egyszerű gépek 

működési elvének megismerése hétköznapi példák elemzése során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Pontszerű test egyensúlya. 

 

 

 

 

A kiterjedt test egyensúlya 

 

A kierjedt test, mint speciális 

pontrendszer, tömegközéppont. 

Forgatónyomaték. 

 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

emelők, tartószerkezetek, 

építészeti érdekességek (pl. 

gótikus támpillérek, boltívek. 

 

 

A tanuló ismerje, és egyszerű 

esetekre tudja alkalmazni a 

pontszerű test egyensúlyi 

feltételét. Legyen képes 

erővektorok összegzésére. 

Ismerje a kiterjedt test és a 

tömegközéppont fogalmát, tudja 

a kiterjedt test egyensúlyának 

kettős feltételét. 

Ismerje az erő forgató hatását, a 

forgatónyomaték fogalmát 

Legyen képes egyszerű 

számítások, mérések, 

szerkesztések elvégzésére. 

 

Matematika: a 

függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egyszerű 

gépek  a 

hétköznapokban. 

Kerékpár váltójának 

működési elve. 

 

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, 

nehéz testek 

„szabályos” emelése. 

Egyszerű gépek, hatásfok. 

Érdekességek, alkalmazások. 

- Ókori gépezetek, mai 

Tudja a gyakorlatban használt 

egyszerű gépek működését 

értelmezni, ezzel kapcsolatban 
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alkalmazások. Az egyszerű 

gépek elvének felismerése 

az élővilágban. Egyszerű 

gépek az emberi 

szervezetben. 

feladatokat megoldani. 

Értse, hogy az egyszerű gépekkel 

munka nem takarítható meg. 

Energia és egyensúlyi állapot.  Ismerje a stabil, labilis és 

közömbös egyensúlyi állapot 

fogalmát és tudja alkalmazni 

egyszerű esetekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erő, erőpár, erőkar, forgatónyomaték, egyszerű gépek, egyensúlyi 

helyzetek, teljesítmény, hatásfok.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése 

− Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével 

− Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján 

− A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata 

− Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, történelmet 

és társadalmat átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, szövőgép, 

mechanikus számológép, belső égésű motor) 

− Anyaggyűjtés James Wattról és gőzgépéről 

− Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, gépi 

tanulás, önvezérelt működés 

 

 

Tematikai egység Szikrák, villámok 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Erő, munka, energia, elektromos töltés.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektrosztatikus mező fizikai valóságként való elfogadtatása. A mező 

jellemzése a térerősség, potenciál és erővonalak segítségével. A 

problémamegoldó képesség fejlesztése jelenségek, kísérletek, 

mindennapi alkalmazások értelmezésével. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Elektrosztatikai alapjelenségek. 

Elektromos kölcsönhatás.  

Elektromos töltés. 

A tanuló ismerje az 

elektrosztatikus alapjelenségeket, 

pozitív és negatív töltést, tudjon 

egyszerű kísérleteket, 

jelenségeket értelmezni. 

Kémia: elektron, 

proton, elektromos 

töltés, az atom 

felépítése, 

elektrosztatikus 

kölcsönhatások, 

kristályrácsok 

szerkezete. Kötés, 

polaritás, molekulák 

polaritása, fémes 

Coulomb törvénye 

(A töltés mértékegysége). 

Ismerje a Coulomb-féle 

erőtörvényt.  

Az elektromos erőtér (mező)  

Az elektromos mező, mint a 

kölcsönhatás közvetítője. 

Ismerje a mező fogalmát, és 

létezését fogadja el anyagi 

objektumként. Tudja, hogy az 



Középiskola – emelt óraszám    

525 

 

Az elektromos térerősség 

vektora, a tér szerkezetének 

szemléltetése erővonalakkal. 

A homogén elektromos mező. 

 

 

Az elektromos mező munkája 

homogén mezőben.  

Az elektromos feszültség 

fogalma.  

 

elektromos mező forrása/i a 

töltés/töltések.  

Ismerje a mezőt jellemző 

térerősséget, értse az erővonalak 

jelentését. 

Ismerje a homogén elektromos 

mező fogalmát és jellemzését. 

Ismerje az elektromos feszültség 

fogalmát. 

Tudja, hogy a töltés mozgatása 

során végzett munka nem függ 

az úttól, csak a kezdeti és 

végállapotok helyzetétől. 

Legyen képes homogén 

elektromos térrel kapcsolatos 

elemi feladatok megoldására. 

kötés, fémek 

elektromos vezetése. 

 

Matematika: 

alapműveletek, 

egyenletrendezés, 

számok normálalakja, 

vektorok függvények. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

balesetvédelem, 

földelés. 

Töltés eloszlása fémes vezetőn. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: légköri 

elektromosság, csúcshatás, 

villámhárító, Faraday-kalitka, 

árnyékolás. Miért véd az autó 

karosszériája a villámtól? 

Elektromos koromleválasztó. 

A fénymásoló működése. 

Tudja, hogy a fémre felvitt 

töltések a felületen helyezkednek 

el. 

Ismerje az elektromos 

megosztás, a csúcshatás 

jelenségét, a Faraday-kalitka és a 

villámhárító működését és 

gyakorlati jelentőségét.  

Kapacitás fogalma. 

  

A síkkondenzátor kapacitása. 

Kondenzátorok kapcsolása. 

 

A kondenzátor energiája. 

Az elektromos mező energiája. 

 

Ismerje a kapacitás fogalmát, a 

síkkondenzátor terét.  

Tudja értelmezni kondenzátorok 

soros és párhuzamos kapcsolását. 

Egyszerű kísérletek alapján tudja 

értelmezni, hogy a feltöltött 

kondenzátornak, azaz a 

kondenzátor elektromos terének 

energiája van. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Töltés, elektromos erőtér, térerősség, erővonalrendszer, feszültség, 

potenciál, kondenzátor, az elektromos tér energiája. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű 

elképzelés (elektron, atommag) segítségével  

− A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos árnyékolás, 

a csúcshatás, az elektromos megosztás és a földelés megfigyelése kísérletezés közben, a 

tapasztaltak magyarázata 

− Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása 

− Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező 

erővonalakkal történő érzékeltetése 
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− Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy szalaggenerátorral), 

ennek segítségével a villámok kialakulásának alapvető magyarázata 

− A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-veszélyes 

helyzetekben való helyes magatartás kialakításában 

 

Tematikai egység Elektromosság a környezetünkben 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Telep (áramforrás), áramkör, fogyasztó, áramerősség, feszültség. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az egyenáram értelmezése, mint a töltéseknek áramlása. Az elektromos 

áram jellemzése hatásain keresztül (hőhatás, mágneses, vegyi és 

biológiai hatás). Az elméleten alapuló gyakorlati ismeretek kialakítása 

(egyszerű hálózatok ismerete, ezekkel kapcsolatos egyszerű számítások, 

telepek, akkumulátorok. Az energiatudatos magatartás fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromos áram fogalma, 

kapcsolata a fémes vezetőkben 

zajló töltésmozgással.  

A zárt áramkör. 

 

Jelenségek, alkalmazások: Volta-

oszlop, laposelem, rúdelem, 

napelem. 

A tanuló ismerje az elektromos 

áram fogalmát, mértékegységét, 

mérését. Tudja, hogy az 

egyenáramú áramforrások 

feszültségét, pólusainak 

polaritását nem elektromos 

jellegű belső folyamatok 

(gyakran töltésátrendeződéssel 

járó kémiai vagy más 

folyamatok) biztosítják. 

Ismerje az elektromos áramkör 

legfontosabb részeit, az áramkör 

ábrázolását kapcsolási rajzon.  

Kémia: elektromos 

áram, elektromos 

vezetés, rácstípusok 

tulajdonságai és azok 

anyagszerkezeti 

magyarázata. 

Galvánelemek 

működése, 

elektromotoros erő. 

Ionos vegyületek 

elektromos vezetése 

olvadékban és 

oldatban, elektrolízis. 

Vas mágneses 

tulajdonsága. 

 

Matematika: 

alapműveletek, 

egyenletrendezés, 

számok normálalakja. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: áram 

biológiai hatása, 

elektromos áram a 

háztartásban, 

biztosíték, 

fogyasztásmérők, 

balesetvédelem. 

Világítás fejlődése és 

Ohm törvénye, áram- és 

feszültségmérés. 

Fogyasztók (vezetékek) 

ellenállása. Fajlagos ellenállás. 

Ohm törvénye teljes áramkörre. 

Elektromotoros erő, 

kapocsfeszültség, a belső 

ellenállás fogalma. 

 

Az elektromos mező munkája az 

áramkörben. Az elektromos 

teljesítmény. 

Az elektromos áram hőhatása. 

Fogyasztók a háztartásban, 

fogyasztásmérés, az 

energiatakarékosság lehetőségei. 

Ismerje az elektromos ellenállás, 

fajlagos ellenállás fogalmát, 

mértékegységét és mérésének 

módját.  

Tudja Ohm törvényét. Legyen 

képes egyszerű számításokat 

végezni Ohm törvénye alapján. 

 

Ismerje az ellenállás 

hőmérsékletfüggését. 

 

Ismerje a telepet jellemző 

elektromotoros erő és a belső 

ellenállás fogalmát, Ohm 

törvényét teljes áramkörre. 

 

Tudja értelmezni az elektromos 
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áram teljesítményét, munkáját. 

Legyen képes egyszerű 

számítások elvégzésére. Tudja 

értelmezni a fogyasztókon 

feltüntetett teljesítményadatokat. 

Az energiatakarékosság 

fontosságának bemutatása. 

korszerű világítási 

eszközök. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

 

Informatika: 

mikroelektronikai 

áramkörök, mágneses 

információrögzítés. 

 

Biológia-egészségtan: 

orvosdiagnosztikai 

eszközök: EKG, EEG. 

Összetett hálózatok.  

Ellenállások kapcsolása. Az 

eredő ellenállás fogalma, 

számítása. 

Tudja a hálózatok törvényeit 

alkalmazni ellenállás-

kapcsolások eredőjének 

számítása során.  

Az áram vegyi hatása. 

 

Az áram biológiai hatása. 

 

Elektromos áram mágneses tere. 

Tudja, hogy az elektrolitokban 

mozgó ionok jelentik az áramot. 

Ismerje az elektrolízis fogalmát, 

néhány gyakorlati alkalmazását. 

Értse, hogy az áram vegyi hatása 

és az élő szervezeteket gyógyító 

és károsító hatása között 

összefüggés van.  

Ismerje az alapvető elektromos 

érintésvédelmi szabályokat és 

azokat a gyakorlatban is tartsa 

be. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Áramkör, ellenállás, fajlagos ellenállás, az egyenáram teljesítménye és 

munkája, elektromotoros erő, belső ellenállás, az áram hatásai (hő, kémiai, 

biológiai, mágneses). 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos 

vezetésének változása, konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése 

− A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-

akkumulátorok, napelemek), adatainak összegyűjtése és értelmezése 

− Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az 

ellenállás, mint fizikai mennyiség és mint áramköri elem bevezetése 

− Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az 

áramerősség és az ellenállás meghatározására  

− Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás 

hőmérsékletfüggésének felismerése 

− A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése kísérleti 

vizsgálatok alapján 

− A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése  

− A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a 

kWh és a joule kapcsolata 

− Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek 

− Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-védőkapcsoló és 

a földvezeték feladata) 
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Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai alkalmazásainak 

bemutatása 

 

 

Tematikai egység Generátorok és motorok 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Mágneses tér, az áram mágneses hatása, feszültség, áram. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektromos áram mágneses tere. A mágneses mező leírása. Az 

indukált elektromos mező és a nyugvó töltések által keltett erőtér 

közötti lényeges szerkezeti különbség kiemelése. Az elektromágneses 

indukció gyakorlati jelentőségének bemutatása. Energia hálózatok 

ismerete és az energiatakarékosság fogalmának kialakítása a 

fiatalokban.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mágneses mező (permanens 

mágnesek). 

 

Az egyenáram mágneses hatása  

Áram és mágnes, kölcsönhatása.  

Egyenes vezetőben folyó 

egyenáram mágneses terének 

vizsgálata. A mágneses mezőt 

jellemző indukcióvektor 

fogalma, mágneses 

indukcióvonalak,  

A vasmag (ferromágneses közeg) 

szerepe a mágneses hatás 

szempontjából. Az áramjárta 

vezetőre ható erő mágneses 

térben 

Az elektromágnes és gyakorlati 

alkalmazásai. 

Az elektromotor működése. 

Permanens mágnesek 

kölcsönhatása, a mágnesek tere. 

 

Tudja bemutatni az áram 

mágneses terét egyszerű 

kísérlettel. 

Ismerje a tér jellemzésére 

alkalmas mágneses 

indukcióvektor fogalmát.  

Legyen képes a mágneses és az 

elektromos mező jellemzőinek 

összehasonlítására, a 

hasonlóságok és különbségek 

bemutatására. 

 

 

 

 

Tudja értelmezni az áramra ható 

erőt mágneses térben. 

 

Ismerje az egyenáramú motor 

működésének elvét.  

Matematika: 

alapműveletek, 

egyenletrendezés, 

számok normálalakja, 

trigonometrikus 

függvények, függvény 

transzformáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

 

Informatika: 

mikroelektronikai 

áramkörök, mágneses 

információrögzítés. 

Kémia: elektromos 

áram, elektromos 

vezetés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az áram 

biológiai hatása, 

balesetvédelem, 

elektromos áram a 

háztartásban, 

biztosíték, 

fogyasztásmérők. 

Korszerű elektromos 

Lorentz-erő – mágneses tér 

hatása mozgó szabad töltésekre. 

Ismerje a Lorentz-erő fogalmát 

és tudja alkalmazni néhány 

jelenség értelmezésére 

(katódsugárcső, ciklotron). 

Az elektromágneses indukció 

jelensége.  

A tanuló ismerje a mozgási 

indukció alapjelenségét, és tudja 

azt a Lorentz-erő segítségével 
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A mozgási indukció.  

A nyugalmi indukció. 

 

értelmezni. 

Ismerje a nyugalmi indukció 

jelenségét.  

Tudja értelmezni Lenz törvényét 

az indukció jelenségeire. 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

Váltakozó feszültség keltése, a 

váltóáramú generátor elve 

(mozgási indukció mágneses 

térben forgatott tekercsben). 

 

 

 

Lenz törvénye. 

A váltakozó feszültség és áram 

jellemző paraméterei. 

 

Értelmezze a váltakozó 

feszültség keletkezését 

mozgásindukcióval. 

Ismerje a szinuszosan váltakozó 

feszültséget és áramot leíró 

függvényt, tudja értelmezni a 

benne szereplő mennyiségeket. 

Ismerje Lenz törvényét. 

Ismerje a váltakozó áram 

effektív hatását leíró 

mennyiségeket (effektív 

feszültség, áram, teljesítmény). 

Transzformátor. 

Gyakorlati alkalmazások. 

Értelmezze a transzformátor 

működését az indukciótörvény 

alapján. 

Tudjon példákat a 

transzformátorok gyakorlati 

alkalmazására. 

Az önindukció jelensége. Ismerje az önindukció jelenségét 

és szerepét a gyakorlatban.  

Az elektromos energiahálózat. 

A háromfázisú energiahálózat 

jellemzői. 

Az energia szállítása az erőműtől 

a fogyasztóig. 

Távvezeték, transzformátorok. 

 

Az elektromos energiafogyasztás 

mérése. 

Az energiatakarékosság 

lehetőségei. 

 

Tudomány- és technikatörténet 

Jedlik Ányos, Siemens szerepe. 

Ganz, Diesel mozdonya. 

A transzformátor magyar 

feltalálói. 

Ismerje a hálózati elektromos 

energia előállításának gyakorlati 

megvalósítását, az elektromos 

energiahálózat felépítését és 

működésének alapjait. 

 

Ismerje az elektromos 

energiafogyasztás mérésének 

fizikai alapjait, az 

energiatakarékosság gyakorlati 

lehetőségeit a köznapi életben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oersted-kísérlet, elektromágnes, mágneses indukció, indukcióvonal, 

Lorentz-erő, mozgási indukció, nyugalmi indukció, önindukció, 

váltóáramú generátor, váltóáramú elektromos hálózat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Elektromágnes készítése egyszerű eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt drót), az 

előállított mágneses mező vizsgálata pl. iránytűvel) 

− Az elektromotor működési elvének megértése egyszerű modell vagy animáció 

tanulmányozása révén  

− Az elektromágneses indukció alapeseteinek megismerése, ez alapján egyszerű generátor 

modell készítése  vagy tanulmányozása  

− Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a felfedezések jelentőségének megvitatása 

− A váltakozó áram keletkezése, és főbb jellemzői   

− A transzformátor működésének megfigyelése és magyarázata, az elektromos energia 

szállításában betöltött szerepének megismerése 

− A környezetünkben illetve technika eszközökben található transzformátorok felismerése 

− Generátorok és motorok működésének megfigyelése, fizikai magyarázata  
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Tematikai egység Hullámok szerepe a kommunikációban 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Hullámtani-, és hangtani jelenségek, alapismeretek, elektromágneses 

indukció, önindukció, kondenzátor, kapacitás, váltakozó áram.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Hullámtani alapismeretekre támaszkodva hangtan tárgyalása a fizikai 

fogalmak és a köznapi jelenségek összekapcsolásával. Az 

elektromágneses sugárzások fizikai hátterének bemutatása. Az 

elektromágneses hullámok spektrumának bemutatása, érzékszerveinkkel, 

illetve műszereinkkel érzékelt egyes spektrum-tartományainak 

jellemzőinek kiemelése. Az információ elektromágneses úton történő 

továbbításának elméleti és kísérleti megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hang, mint a térben terjedő 

hullám. 

 

A hang fizikai jellemzői. 

Alkalmazások: hallásvizsgálat. 

Hangszerek, a zenei hang 

jellemzői. 

 

Ultrahang és infrahang.  

 

Zajszennyeződés fogalma. 

Tudja, hogy a hang mechanikai 

rezgés, ami a levegőben 

longitudinális hullámként terjed. 

Ismerje a hangmagasság, a 

hangerősség, a terjedési sebesség 

fogalmát. 

Legyen képes legalább egy 

hangszer működésének 

magyarázatára.  

Ismerje az ultrahang és az 

infrahang fogalmát, gyakorlati 

alkalmazását. 

Ismerje a hallás fizikai alapjait, a 

hallásküszöb és a zajszennyezés 

fogalmát.  

Matematika: 

periodikus 

függvények. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

kommunikációs 

eszközök, 

információtovábbítás 

üvegszálas kábelen, 

levegőben, az 

információ 

tárolásának 

lehetőségei. 

 

Biológia-egészségtan: 

élettani hatások, a 

képalkotó 

diagnosztikai 

eljárások, a megelőzés 

szerepe. 

 

Informatika: 

információtovábbítás 

jogi szabályozása, 

internetjogok és -

szabályok. 

  

Vizuális kultúra: 

Képalkotó eljárások 

alkalmazása a digitális 

művészetekben, 

Az elektromágneses rezgőkör, 

elektromágneses rezgések. 

A tanuló ismerje az 

elektromágneses rezgőkör 

felépítését és működését. 

Elektromágneses hullám, 

hullámjelenségek. 
 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

információtovábbítás 

elektromágneses hullámokkal. 

Ismerje az elektromágneses 

hullám fogalmát, tudja, hogy az 

elektromágneses hullámok 

fénysebességgel terjednek, a 

terjedéséhez nincs szükség 

közegre. Távoli, rezonanciára 

hangolt rezgőkörök között az 

elektromágneses hullámok révén 

energiaátvitel lehetséges fémes 

összeköttetés nélkül. Információ 

továbbítás új útjai. 

Az elektromágneses spektrum. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Ismerje az elektromágneses 

hullámok 

frekvenciatartományokra 
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hőfénykép, röntgenteleszkóp, 

rádiótávcső. 

osztható spektrumát és az egyes 

tartományok jellemzőit. 

művészi 

reprodukciók. A 

média szerepe. 

 

Filozófia: az idő 

filozófiai kérdései. 

 

Informatika: az 

informatikai eszközök 

működésének alapja, 

az órajel. 

Az elektromágneses hullámok 

gyakorlati alkalmazása. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: a rádiózás fizikai 

alapjai. A tévéadás és -vétel elvi 

alapjai. A GPS műholdas 

helymeghatározás. A 

mobiltelefon. A mikrohullámú 

sütő. 

Tudja, hogy az elektromágneses 

hullámban energia terjed. 

 

Legyen képes példákon 

bemutatni az elektromágneses 

hullámok gyakorlati 

alkalmazását. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hullámtani jelenségek, állóhullám, hanghullám, hangsebesség, 

hangmagasság, hangerő, rezonancia, a hang terjedési tulajdonságai. 

Elektromágneses rezgőkör, rezgés, rezonancia, elektromágneses hullám, 

elektromágneses spektrum. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A környezetben előforduló mechanikai haladó hullámok megfigyelése, a terjedési 

mechanizmusának megértése 

− A megfigyelt mechanikai hullámok jellemzése a megfelelő fizikai mennyiségekkel 

(terjedési sebesség, hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás jellege) 

− Az állóhullámok kialakulásának megfigyelése 

− Hangszerek és egyszerű hangkeltő eszközök megfigyelése, a keletkező hanghullámok 

jellemzése 

− Környezetünk hangterhelése, javaslatok a zajszennyezés csökkentésére 

− Az elektromágneses hullámok kialakulása és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai 

mennyiségek 

− A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata 

− A különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok alkalmazásainak megfigyelése és 

fizikai magyarázata mindennapi eszközeink használata során: tolatóradar, mikrohullámú 

sütő, infrakamera, röntgengép, anyagvizsgálat 

− A képek és hangok továbbításának alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon működése: 

wifi, bluetooth 

− Interferencia képek létrehozása lézerrel, lefényképezése, egyszerű magyarázata 

− Anyaggyűjtés a hologramokról, Gábor Dénesről, a talált információk megosztása, 

megbeszélése 

− Tudományos vita a mobiltelefon használatának lehetséges ártalmairól 

 

Tematikai egység Képek és látás 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
 Korábbi geometriai optikai ismeretek, hullámtulajdonságok, 

elektromágneses spektrum.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A fény és a fényjelenségek tárgyalása az elektromágneses hullámokról 

tanultak alapján. A fény gyakorlati szempontból kiemelt szerepének 

tudatosítása, hétköznapi fényjelenségek és optikai eszközök 

működésének értelmezése. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény mint elektromágneses 

hullám. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: a lézer mint 

fényforrás, a lézer sokirányú 

alkalmazása. 

 A fény terjedése, a vákuumbeli 

fénysebesség. 

A történelmi kísérletek a fény 

terjedési sebességének 

meghatározására. 

Tudja a tanuló, hogy a fény 

elektromágneses hullám, az 

elektromágneses spektrum egy 

meghatározott 

frekvenciatartományához 

tartozik.  

Tudja a vákuumbeli 

fénysebesség értékét és azt, hogy 

mai tudásunk szerint ennél 

nagyobb sebesség nem létezhet 

(határsebesség). 

Biológia-egészségtan: 

A szem és a látás, a 

szem egészsége. 

Látáshibák és 

korrekciójuk. 

Az energiaátadás 

szerepe a gyógyászati 

alkalmazásoknál, a 

fény élettani hatása 

napozásnál. A fény 

szerepe a 

gyógyászatban és a 

megfigyelésben. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A fény 

szerepe. Az 

Univerzum 

megismerésének 

irodalmi és művészeti 

vonatkozásai, színek a 

művészetben. 

 

Vizuális kultúra: a 

fényképezés mint 

művészet. 

A fény visszaverődése, törése új 

közeg határán (tükör, prizma). 
Ismerje a fény terjedésével 

kapcsolatos geometriai optikai 

alapjelenségeket (visszaverődés, 

törés)  

 Interferencia, polarizáció 

(optikai rés, optikai rács). 

Ismerje a fény hullámtermészetét 

bizonyító legfontosabb kísérleti 

jelenségeket ( interferencia, 

polarizáció) és értelmezze 

azokat. 

A fehér fény színekre bontása. 

Prizma és rács színkép. 

 

Tudja értelmezni a fehér fény 

összetett voltát. 

 

A geometriai optika alkalmazása. 

Képalkotás. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

a látás fizikája, a szivárvány. 

Optikai kábel, spektroszkóp. A 

hagyományos és a digitális 

fényképezőgép működése. A 

lézer mint a digitális technika 

eszköze (CD-írás, olvasása, 

lézernyomtató). A 3D-és filmek 

titka. Légköroptikai jelenségek 

(szivárvány, lemenő nap vörös 

színe). 

 

Ismerje a geometriai optika 

legfontosabb alkalmazásait.  

Értse a leképezés fogalmát, 

tükrök, lencsék képalkotását. 

Legyen képes egyszerű 

képszerkesztésekre és tudja 

alkalmazni a leképezési törvényt 

egyszerű számításos 

feladatokban.  

Ismerje és értse a gyakorlatban 

fontos optikai eszközök 

(egyszerű nagyító, mikroszkóp, 

távcső). Szemüveg, működését. 

Legyen képes egyszerű optikai 

kísérletek elvégzésére. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A fény mint elektromágneses hullám, fénytörés, visszaverődés, elhajlás, 

interferencia, polarizáció, diszperzió, spektroszkópia, képalkotás. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A síktükörben látott kép megfigyelése, jellemzése, kialakulásának magyarázata 

− Tükrök használata optikai eszközökben: reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a 

közlekedésben 

− A fény törésének megfigyelése és értelmezése a törésmutató segítségével. A fehér fény 

felbontása, a kialakult színkép magyarázata 

− A fény fókuszálásának és a kézi nagyító képalkotásának kísérleti vizsgálata 

− A látás magyarázata, a szem felépítésének fizikája. A szemüveg szerepe a látás 

javításában 

− Néhány további optikai eszköz kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív magyarázata 

(optikai szál, mikroszkóp, távcsövek) 

− Galilei távcsővel végzett megfigyelései  

− Néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben 

látott színek kialakulásának magyarázata, a szivárvány színei, a kiegészítő színek 

 

Tematikai egység Az atomok és a fény 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Optikai ismeretek, az anyag atomos szerkezete.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az atomfizika tárgyalásának összekapcsolása a kémiai tapasztalatokon 

(súlyviszonytörvények) alapuló atomelmélettel. A fizikában alapvető 

modellalkotás folyamatának bemutatása az atommodellek változásain 

keresztül. A kvantummechanikai atommodell egyszerűsített képszerű 

bemutatása. A műszaki-technikai szempontból alapvető félvezetők 

sávszerkezetének, kvalitatív, kvantummechanikai szemléletű 

megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

 

A fény kettős természete. 

Fényelektromos hatás – Einstein-

féle foton elmélete. 

Gázok vonalas színképe. 

 

  
Ismerje a fény 

részecsketulajdonságára utaló 

fényelektromos kísérletet, a foton 

fogalmát, energiáját. 

Legyen képes egyszerű 

számításokra a foton 

energiájának felhasználásával. 

Kémia: az anyag 

szerkezetéről alkotott 

elképzelések, a 

változásukat előidéző 

kísérleti tények és a 

belőlük levont 

következtetések, a 

periódusos rendszer 

elektronszerkezeti 

értelmezése. 

 

Matematika: 

folytonos és diszkrét 

változó. 

 

Filozófia: ókori görög 

bölcselet; az anyag 

Az anyag atomos felépítése 

felismerésének történelmi 

folyamata. 

Ismerje a tanuló az atomok 

létezésére utaló korai 

természettudományos 

tapasztalatokat, tudjon 

meggyőzően érvelni az atomok 

létezése mellett. 

 

A modern atomelméletet 

megalapozó felfedezések. 

A korai atommodellek. 

Értse az atomról alkotott 

elképzelések (atommodellek) 

fejlődését: a modell mindig 
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Az elektron felfedezése: 

Thomson-modell. 

Az atommag felfedezése: 

Rutherford-modell. 

kísérleteken, méréseken alapul, 

azok eredményeit magyarázza; 

új, a modellel már nem 

értelmezhető, azzal 

ellentmondásban álló kísérleti 

tapasztalatok esetén új modell 

megalkotására van szükség. 

Mutassa be a modellalkotás 

lényegét Thomson és Rutherford 

modelljén, a modellt megalapozó 

és megdöntő kísérletek, 

jelenségek alapján. 

mélyebb 

megismerésének 

hatása a 

gondolkodásra, a 

tudomány 

felelősségének 

kérdései, a 

megismerhetőség 

határai és korlátai. 

 

Technika: 

fényforrások, 

anyagvizsgálat. 
 

 

 

Bohr-féle atommodell. 

Ismerje a Bohr-féle atommodell 

kísérleti alapjait (spektroszkópia, 

Rutherford-kísérlet).  

Legyen képes összefoglalni a 

modell lényegét és bemutatni, 

mennyire alkalmas az a gázok 

vonalas színképének 

értelmezésére és a kémiai 

kötések magyarázatára. 

Az elektron kettős természete, de 

Broglie-hullámhossz. 

Alkalmazás: az 

elektronmikroszkóp. 

Ismerje az elektron 

hullámtermészetét igazoló 

elektroninterferencia-kísérletet. 

Értse, hogy az elektron 

hullámtermészetének ténye új 

alapot ad a mikrofizikai 

jelenségek megértéséhez. 

A kvantummechanikai 

atommodell. 
Tudja, hogy a 

kvantummechanikai atommodell 

az elektronokat hullámként írja 

le. Tudja, hogy az elektronok 

impulzusa és helye egyszerre 

nem mondható meg pontosan. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atom, atommodell, elektronhéj, energiaszint, kettős természet, Bohr-

modell, Heisenberg-féle határozatlansági reláció. 

▪ FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A fény elektromágneses hullám, jellemzése fizikai mennyiségekkel (amplitúdó, 

frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség) 

− A fotocella és a fénymérő működésének magyarázata a fényelektromos jelenség 

segítségével, a megvilágító fény és a foton energiája közötti kapcsolat 

− Digitális fényképek készítése különböző távolságban elhelyezett tárgyakról, a 

fényképezőgép beállításainak értelmezése, a képrögzítés elve 
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− Elektronmikroszkóppal és fénymikroszkóppal készült képek összevetése. Az 

elektronmikroszkóp nagyobb felbontásának és működésének értelmezése az elektron 

hullámtermészetével 

− A vonalas színkép kialakulásának magyarázata az atomok által elnyelt illetve kibocsátott 

fény frekvenciájának segítségével 

− A legfontosabb atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, kvantumfizikai) fizikai 

lényegének ismerete, az atom körüli elektronok energiájának kvantáltsága 

− Rutherford szórási kísérletének szimulációja, anyaggyűjtés Rutherford és Bohr életével 

kapcsolatban 

− Jelenleg használt fényforrásaink számbavétele, működésük fizikai lényege (LED, izzó, 

fénycső, halogén izzó) 

 

Tematikai egység Környezetünk épségének megőrzése 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Atommodellek, Rutherford-kísérlet, rendszám, tömegszám, izotópok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A magfizika alapismereteinek bemutatása a XX. századi történelmi 

események, a nukleáris energiatermelés, a mindennapi életben történő 

széleskörű alkalmazás és az ezekhez kapcsolódó nukleáris kockázat 

kérdéseinek szempontjából. Az ismereteken alapuló energiatudatos 

szemlélet kialakítása. A betegség felismerés és a terápia során fellépő 

reális kockázatok felelős vállalásának megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az atommag alkotórészei: 

tömegszám, rendszám, 

neutronszám. 

A tanuló ismerje az atommag 

jellemzőit (tömegszám, 

rendszám) és a mag 

alkotórészeit. 

Kémia: atommag, 

proton, neutron, 

rendszám, tömegszám, 

izotóp, radioaktív 

izotópok és 

alkalmazásuk, 

radioaktív bomlás. 

Hidrogén, hélium, 

magfúzió. 

 

Biológia-egészségtan: 

a sugárzások biológiai 

hatásai; a sugárzás 

szerepe az 

evolúcióban, a 

fajtanemesítésben a 

mutációk előidézése 

révén; a radioaktív 

sugárzások hatása. 

 

Földrajz: 

Az erős kölcsönhatás.  

Stabil atommagok létezésének 

magyarázata.  

Ismerje az atommagot összetartó 

magerők, az ún. „erős 

kölcsönhatás” tulajdonságait. 

Tudja kvalitatív szinten 

értelmezni a mag kötési 

energiáját, értse a neutronok 

szerepét a mag stabilizálásában. 

Ismerje a tömegdefektus 

jelenségét és kapcsolatát a kötési 

energiával. 

Magreakciók. Tudja értelmezni a fajlagos 

kötési energia-tömegszám 

grafikont, és ehhez kapcsolódva 

tudja értelmezni a lehetséges 

magreakciókat. 

A radioaktív bomlás. Ismerje a radioaktív bomlás 
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típusait, a radioaktív sugárzás 

fajtáit és megkülönböztetésük 

kísérleti módszereit. Tudja, hogy 

a radioaktív sugárzás intenzitása 

mérhető. Ismerje a felezési idő 

fogalmát és ehhez kapcsolódóan 

tudjon egyszerű feladatokat 

megoldani. 

energiaforrások, az 

atomenergia szerepe a 

világ 

energiatermelésében, 

ózonpajzs, 

üvegházhatás. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

Hirosimára és 

Nagaszakira ledobott 

két atombomba 

története, politikai 

háttere, későbbi 

következményei. 

Einstein; Szilárd Leó, 

Teller Ede és Wigner 

Jenő, a 

világtörténelmet 

formáló magyar 

tudósok.  

 

Filozófia; etika: a 

tudomány 

felelősségének 

kérdései. 

 

Matematika: 

valószínűségszámítás.  

A természetes radioaktivitás. Legyen tájékozott a 

természetben előforduló 

radioaktivitásról, a radioaktív 

izotópok bomlásával kapcsolatos 

bomlási sorokról. Ismerje a 

radioaktív kormeghatározási 

módszer lényegét.  

Mesterséges radioaktív izotópok 

előállítása és alkalmazása. 

Legyen fogalma a radioaktív 

izotópok mesterséges 

előállításának lehetőségéről és 

tudjon példákat a mesterséges 

radioaktivitás néhány gyakorlati 

alkalmazására a gyógyászatban 

és a műszaki gyakorlatban. 

Maghasadás. 

Tömegdefektus, tömeg-energia 

egyenértékűség. 

 

A láncreakció fogalma, 

létrejöttének feltételei. 

Ismerje az urán–235 izotóp 

spontán hasadásának jelenségét. 

Tudja értelmezni a hasadással 

járó energia-felszabadulást. 

Értse a láncreakció lehetőségét 

és létrejöttének feltételeit. 

Az atombomba. Értse az atombomba 

működésének fizikai alapjait és 

ismerje egy esetleges nukleáris 

háború globális pusztításának 

veszélyeit. 

Az atomreaktor és atomerőmű. Ismerje az ellenőrzött 

láncreakció fogalmát, tudja, 

hogy az atomreaktorban 

ellenőrzött láncreakciót 

valósítanak meg és használnak 

energiatermelésre. Értse az 

atomenergia szerepét az 

emberiség növekvő 

energiafelhasználásában, ismerje 

előnyeit és hátrányait. 

Magfúzió. 
Legyen tájékozott arról, hogy a 

csillagokban magfúziós 

folyamatok zajlanak, ismerje a 

Nap energiatermelését biztosító 
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fúziós folyamat lényegét. 

Tudja, hogy a H-bomba pusztító 

hatását mesterséges magfúzió 

során felszabaduló energiája 

biztosítja. Tudja, hogy a békés 

energiatermelésre használható 

ellenőrzött magfúziót még nem 

sikerült megvalósítani, de ez 

lehet a jövő perspektivikus 

energiaforrása.  

A radioaktivitás kockázatainak 

leíró bemutatása. 

 

Sugárterhelés, sugárvédelem. 

Ismerje a kockázat fogalmát, 

számszerűsítésének módját és 

annak valószínűségi tartalmát.  

Ismerje a sugárvédelem 

fontosságát és a sugárterhelés 

jelentőségét.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atommag, nukleon, izotóp, magerő, kötési energia, tömegdefektus, 

maghasadás, radioaktivitás, alfa-, béta-, gammasugárzás, felezési idő, 

aktivitás, magfúzió, láncreakció, atomreaktor, fúziós reaktor, ózonpajzs, 

üvegházhatás. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az ózonpajzs 

védelmében tett intézkedések és azok sikere 

− Az üvegházhatás fizikai magyarázata 

− Az energiatermelés alternatívái, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési 

lehetősége  

− A periódusos rendszer alapján fontosabb elemek mag összetételének, kötési energiájának 

és stabilitásának tanulmányozása 

− A maghasadás és magfúzió lényegének megértése magyarázó ábrák és animációk 

segítségével 

− Az atomerőművek, a hőerőművek és megújuló energiatermelés előnyeinek és 

hátrányainak előzetes adatgyűjtést követő összevetése  

− Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban 

− Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes sugárfajták 

elleni védekezés lehetőségei 

− Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-család életéről 

− Tudományos vita a környezetbe került, vagy orvosi kezelés során alkalmazott radioaktív 

izotópok veszélyességéről 

 

Tematikai egység A Világegyetem megismerése 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
A földrajzból tanult csillagászati alapismeretek, a bolygómozgás 

törvényei, a gravitációs erőtörvény. 

A tematikai 

egység nevelési-

Annak bemutatása, hogy a csillagászat, a megfigyelési módszerek gyors 

fejlődése révén a XXI. század vezető tudományává vált. A 



Középiskola – emelt óraszám    

539 

 

fejlesztési céljai világegyetemről szerzett új ismeretek segítenek, hogy az emberiség 

felismerje a helyét a kozmoszban, miközben minden eddiginél magasabb 

szinten meggyőzően igazolják az égi és földi jelenségek törvényei 

azonosságát.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Leíró csillagászat. 

Problémák: 

a csillagászat kultúrtörténete. 

Geocentrikus és heliocentrikus 

világkép. 

Asztronómia és asztrológia. 

Alkalmazások: 

hagyományos és új csillagászati 

műszerek.  

Űrtávcsövek. 

Rádiócsillagászat. 

A tanuló legyen képes tájékozódni 

a csillagos égbolton. 

Ismerje a csillagászati 

helymeghatározás alapjait. 

Ismerjen néhány csillagképet és 

legyen képes azokat megtalálni az 

égbolton. Ismerje a Nap és a Hold 

égi mozgásának jellemzőit, értse a 

Hold fázisainak változását, tudja 

értelmezni a hold- és 

napfogyatkozásokat. 

Tájékozottság szintjén ismerje a 

csillagászat megfigyelési 

módszereit az egyszerű távcsöves 

megfigyelésektől az űrtávcsöveken 

át a rádió-teleszkópokig.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Kopernikusz, 

Kepler, Newton 

munkássága. A 

napfogyatkozások 

szerepe az emberi 

kultúrában, a Hold 

„képének” 

értelmezése a 

múltban. 

 

Földrajz: a Föld 

forgása és 

keringése, a Föld 

forgásának 

következményei 

(nyugati szelek 

öve), a Föld belső 

szerkezete, 

földtörténeti 

katasztrófák, 

kráterbecsapódás 

keltette felszíni 

alakzatok.  

 

Biológia-

egészségtan: a Hold 

és az ember 

biológiai ciklusai, 

az élet feltételei. 

 

Kémia: a periódusos 

rendszer, a kémiai 

elemek keletkezése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

Égitestek. Ismerje a legfontosabb égitesteket 

(bolygók, holdak, üstökösök, 

kisbolygók és aszteroidák, 

csillagok és csillagrendszerek, 

galaxisok, galaxishalmazok) és 

azok legfontosabb jellemzőit. 

 

Legyenek ismeretei a mesterséges 

égitestekről és azok gyakorlati 

jelentőségéről a tudományban és a 

technikában. 

A Naprendszer és a Nap. Ismerje a Naprendszer jellemzőit, 

a keletkezésére vonatkozó 

tudományos elképzeléseket. 

Tudja, hogy a Nap csak egy az 

átlagos csillagok közül, miközben 

a földi élet szempontjából 

meghatározó jelentőségű. Ismerje 

a Nap legfontosabb jellemzőit: 

a Nap szerkezeti felépítését, belső, 

energiatermelő folyamatait és 

sugárzását, a Napból a Földre 

érkező energia mennyiségét 

(napállandó). 
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Csillagrendszerek, Tejútrendszer és 

galaxisok. 

A csillagfejlődés: 

a csillagok szerkezete, 

energiamérlege és keletkezése. 

Kvazárok, pulzárok; fekete 

lyukak. 

Legyen tájékozott a csillagokkal 

kapcsolatos legfontosabb 

tudományos ismeretekről. Ismerje 

a gravitáció és az energiatermelő 

nukleáris folyamatok meghatározó 

szerepét a csillagok 

kialakulásában, „életében” és 

megszűnésében. 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret: „a 

csillagos ég alatt”.  

 

Filozófia: a 

kozmológia 

kérdései. 

A kozmológia alapjai 

Problémák, jelenségek: 

a kémiai anyag (atommagok) 

kialakulása. 

Perdület a Naprendszerben. 

Nóvák és szupernóvák. 

A földihez hasonló élet, kultúra 

esélye és keresése, exobolygók 

kutatása. 

Gyakorlati alkalmazások: 

− műholdak, 

− hírközlés és meteorológia, 

− GPS, 

− űrállomás, 

− holdexpedíciók, 

− bolygók kutatása. 

Legyenek alapvető ismeretei az 

Univerzumra vonatkozó aktuális 

tudományos elképzelésekről. 

Ismerje az ősrobbanásra és a 

Világegyetem tágulására utaló 

csillagászati méréseket. Ismerje az 

Univerzum korára és kiterjedésére 

vonatkozó becsléseket, tudja, hogy 

az Univerzum gyorsuló ütemben 

tágul. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Égitest, csillagfejlődés, csillagrendszer, ősrobbanás, táguló világegyetem, 

Naprendszer, űrkutatás. 

 

▪ FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A rakéták működési elve, a kozmikus sebességek jelentése 

− A súlytalanság jelensége, kialakulásának körülményei, a súly és a tömeg közötti 

különbség 

− A bolygók és üstökösök mozgásának fizikai magyarázata, az általános tömegvonzás 

törvénye 

− Az általános tömegvonzás értelmezése a gravitációs mező segítségével 

− A Naprendszer jellemzői, példák a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó jellemző 

fizikai környezetre, ezek kialakulásának magyarázata 

− A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás fizikai magyarázata 

− A legfontosabb ismeretek az űrrepülőgépekről, a Holdraszállásról és a tervezett Mars 

utazásról 

− Néhány, a mindennapokban elterjedt és először az űrkutatásban használt technológia, 

eszköz ismertetése 

− A gravitáció szerepe a Világmindenségben 

− A csillagok és a Nap működése és változásai: fekete lyuk, neutroncsillag, szupernóva  

− A galaxisok, galaxishalmazok. A Tejútrendszer legfontosabb jellemzői. Távolságok az 

univerzumban 
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− Az ősrobbanás elmélet kvalitatív leírása, a táguló univerzum 

− Az ősrobbanás elméletének születése, tudományos megalapozottsága, a tudományosság 

kritériumai  

− Tudományos vita a Földön kívüli élet kutatásáról, annak gyakorlati és filozófiai 

lehetőségeiről, az emberiség előtt álló kihívásokról  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

A kísérletezési, mérési kompetencia, a megfigyelő, rendszerező készség 

fejlődése. 

Merevtest egyensúlyának vizsgálata. 

Az elektrosztatika alapjelenségei és fogalmai, az elektromos és a 

mágneses mező fizikai objektumként való elfogadása. Az áramokkal 

kapcsolatos alapismeretek és azok gyakorlati alkalmazásai, egyszerű 

feladatok megoldása. 

A mechanikai fogalmak bővítése a rezgések és hullámok témakörével, 

valamint gyakorlatban is fontos ismereteivel. 

Az elektromágneses indukcióra épülő mindennapi alkalmazások fizikai 

alapjainak ismerete: elektromos energiahálózat, elektromágneses 

hullámok. 

Az optikai jelenségek értelmezése hármas modellezéssel (geometriai 

optika, hullámoptika, fotonoptika). Hétköznapi optikai jelenségek 

értelmezése.  

A modellalkotás jellemzőinek bemutatása az atommodellek fejlődésén. 

Alapvető ismeretek a kondenzált anyagok szerkezeti és fizikai 

tulajdonságainak összefüggéseiről. 

A magfizika elméleti ismeretei alapján a korszerű nukleáris technikai 

alkalmazások értelmezése. A kockázat ismerete és reális értékelése. 

A csillagászati alapismeretek felhasználásával Földünk elhelyezése az 

Univerzumban, szemléletes kép az Univerzum térbeli, időbeli méreteiről. 

A csillagászat és az űrkutatás fontosságának ismerete és megértése. 

Képesség önálló ismeretszerzésre, forráskeresésre, azok szelektálására és 

feldolgozására. 
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Az emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozás (fakultáció) helyi tanterve 

 

A 9-10. évfolyamon a fizika tantárgyat tanuló diákok egy része kedvet kap ahhoz, 

hogy a tudását alaposabban elmélyítse. Ők azok, akik fizikából szeretnének érettségizni; 

műszaki, természettudományos, vagy orvosi pályára készülnek. Az emelt vagy középszintű 

érettségire való felkészüléshez ad segítséget ez a foglalkozás. A 11-12. évfolyamon a 

diákoknak lehetőségük van a fizika érettségire felkészítő foglalkozásokra járniuk. Ezeken a 

foglalkozásokon a rövid ismétlés, elméleti kiegészítés után a gyakorláson van a hangsúly. 

Számításos feldatok, tesztfeladatok megoldása, valamint mérési feladatok elvégzése szerepel 

az órákon. A Pedagógiai program lehetőséget ad arra, hogy heti 2, de akár heti 4 órában is 

megtarthassuk ezeket a foglalkozásokat. A fakultációs órák követelménye megegyezik az 

emelt szintű érettségi követelményrendszerével.  

 

11. évfolyam 

 

Évi óraszám: 68/136, 2/4 óra/hét  

Mechanika 

Tömegpont kinematikája   5/10 óra  

Tömegpont dinamikája    8/16 óra  

Munka, energia     4/8 óra  

Pontrendszer dinamikája   4/8 óra 

Körmozgás és tömegvonzás   2/4 óra 

Merev test egyensúlya és forgómozgása 10/20 óra 

Mechanikai rezgések, hullámok  10/20 óra 

 

Hőtan       10/20 óra 

Elektromosság 

Elektrosztatika     6/12 óra 

Egyenáram     6/12 óra 

Gyakorlás, ellenőrzés, hiánypótlás  3/6 óra  

Összefoglalás, rendszerezés   4/8 óra 

 

Összesen     72/144  óra 

 

12. évfolyam 

 

Évi óraszám: 56/112, 2/4 óra/hét  

Mágneses jelenségek    9/18 óra  

Mechanikai rezgések és hullámok  9/18 óra  

Elektromágneses rezgések, hullámok  6/12 óra  

Optika      6/12 óra 

Modern fizika, atomfizika   8/16 óra 

Magfizika, csillagászat    6/12 óra 

 

Érettségi feladatlapok    6/12 óra 

Érettségi mérések    6/12 óra 

 

Összesen     64/128  óra 
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A fizika – matematika tagozatos csoport helyi tanterve 

 

Az MTA-val való együttműködés keretében létrejött kerettanterv (Emelt Fizika változat 3.3.4) 

és a 2020-as kerettanterv alapján készült. 

 

A választott tankönyvcsalád: OH 

 

NT-17135 Fizika 9. Emelt szintű képzéshez     

NT-17235 Fizika 10. Emelt szintű képzéshez  

NT-17335 Fizika 11. Emelt szintű képzéshez  

NT-17435 Fizika 12. Emelt szintű képzéshez  

 

 Ez a tagozatos csoport azoknak a tehetséges diákoknak lehetőség, akiknek 

egyértelműen felfedezhető a reál-műszaki érdeklődése. Az ilyen fiatalok számára kínál az 

érdeklődésüknek megfelelő optimális felkészülési és fejlődési programot a négy évfolyamos 

tehetséggondozó gimnáziumok fizika tanterve. 

A négy évfolyamos tehetséggondozó gimnáziumok sajátos lehetősége, hogy a 

különböző iskolákból érkező tanulók tudását egységes szintre hozzák, ezt követően megfelelő 

fizikaképzésben részesüljenek, hogy felkészüljenek a továbbtanulásra. 

A kerettantervben több helyen van arra lehetőség, hogy a fizika tanítása során a diákok 

személyes aktivitására lehetőség nyíljon, ami feltétele a fejlesztésnek. Ezt az aktivitást kívánja 

segíteni félévente legalább 2−2 mérési gyakorlat beiktatása a tantervbe. 

 

9. évfolyam 

 

Évi óraszám: 136  

4 óra/hét 

 

Alapozó mérési gyakorlatok  10 óra 

Mozgástan    20 óra  

Pontszerű testek és pontrendszerek 

dinamikája    30 óra 

Testek egyensúlya – statika  10 óra 

Munka, energia, teljesítmény  20 óra 

Az égi és földi mechanika egysége 8 óra 

Folyadékok és gázok mechanikája 20 óra 

mérési gyakorlatok   10 óra 

Gyakorlás, ellenőrzés, hiánypótlás 8 óra  

 

Összesen    136 óra 

 

Tematikai egység Alapozó mérési gyakorlatok 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Alapmértékegységek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az általános iskolában tanultak ismétlése, alapvető kísérletező, mérő 

kompetencia fejlesztése.  
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű mérések 

Hosszúság, terület, térfogat, 

tömeg, sűrűség, idő, erő mérése 

(laboratóriumi formában). 

 

Mérések a szabadban: 

nagy távolságok mérése digitális 

fotó alapján (a kamera látószögre 

való kalibrálása alapján).  

Távolságmérés lézeres kézi 

mérőműszerrel. 

Időmérés a közlekedésben. 

Mikroszkopikus távolságok 

mérése (pl. számítógépes 

szoftver és kamera segítségével). 

Időmérési feladatok a 

közlekedésben és a 

sportudvaron. 

A tanuló legyen tisztában a 

mérésekkel kapcsolatos alapvető 

elméleti ismeretekkel. 

Tudjon mérési jegyzőkönyvet 

készíteni. 

 

Ismerje a mérés lényegi 

jellemzőit, a szabványos és a 

gyakorlati mértékegységeket, a 

mérési pontosság fogalmát, a 

hiba okait. 

 

Legyen képes gyakorlatban 

alkalmazni a megismert mérési 

módszereket.  

Matematika: a 

függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés, 

mértékegységek. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

mértékegységek 

kialakulása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, mérőeszköz, érzékenység, pontosság, mérési hiba, mértékegység. 

 

 

Tematikai egység Mozgástan 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és 

időmérés alapvető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás 

elemei, egyenletrendezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kinematikai alapfogalmak, mennyiségek kísérleti alapokon történő 

kialakítása, illetve bővítése, az összefüggések (grafikus) ábrázolása és 

matematikai leírása. A természettudományos megismerés Galilei-féle 

módszerének bemutatása. A kísérletezési kompetencia fejlesztése a 

legegyszerűbb kézi mérésektől a számítógépes méréstechnikáig. A 

problémamegoldó képesség fejlesztése a grafikus ábrázolás és ehhez 

kapcsolódó egyszerű feladatok megoldása során (is).  

A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása hétköznapi jelenségekre, 

problémákra (pl. közlekedés, sport).  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapfogalmak: 

a köznapi testek mozgásformái: 

haladó mozgás és forgás.  

A tanuló legyen képes a 

mozgásokról tanultak és a köznapi 

jelenségek összekapcsolására, a 

Matematika: függvény 

fogalma, grafikus 

ábrázolás, 
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A kiterjedt testek 

„tömegpont”−közelítése, 

tömegközéppont. 

 

Hely, hosszúság és idő mérése 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: földrajzi szélesség 

meghatározása a delelő Nap 

állásából, helymeghatározás 

háromszögeléssel. 

Nagy távolságok mérése 

látószögmérés alapján. 

Csillagászati távolságmérések, 

becslések (Eratoszthenész, 

Arisztarkhosz mérései). 

Mikroszkópos távolságmérések. 

Ókori időmérés (napóra, vízóra). 

Olimpiai rekordidők relatív mérési 

pontossága. 

fizikai fogalmak helyes 

használatára, egyszerű számítások 

elvégzésére. 

Ismerje a mérés lényegi jellemzőit, 

a szabványos és a gyakorlati 

mértékegységeket, a mérési 

pontosság fogalmát, a hiba okait. 

Legyen képes gyakorlatban 

alkalmazni a megismert mérési 

módszereket. 

egyenletrendezés. 

 

Informatika: 

függvényábrázolás 

(táblázatkezelő 

használata). 

 

Testnevelés és sport: 

érdekes sebességadatok, 

érdekes sebességek, 

pályák technikai 

környezete.  

 

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, 

sebességei, reakcióidő. 

 

Művészetek; magyar 

nyelv és irodalom: 

mozgások ábrázolása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek 

sebessége és fékútja, 

követési távolság, 

közlekedésbiztonsági 

eszközök, technikai 

eszközök (autók, 

motorok), GPS, rakéták, 

műholdak alkalmazása, 

az űrhajózás célja. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Galilei 

munkássága;  

a kerék feltalálásának 

jelentősége. 

 

Földrajz: a Naprendszer 

szerkezete, az égitestek 

mozgása, csillagképek, 

távcsövek. 

A mozgás viszonylagossága, a 

vonatkoztatási rendszer 

(koordináta-rendszer). 

 

Galilei relativitási elve. 

Mindennapi tapasztalatok 

egyenletesen mozgó vonatkoztatási 

rendszerekben (autó, vonat). 

 

Alkalmazások:  

földrajzi koordináták 

meghatározása a Nap állásából; 

GPS; 

helymeghatározás, távolságmérés 

radarral. 

Tudatosítsa a viszonyítási rendszer 

alapvető szerepét, 

megválasztásának szabadságát és 

célszerűségét (a mérés kezdőpontja 

és az irányok rögzítése /negatív 

sebesség/). 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

kísérleti vizsgálata. 

Grafikus leírás. 

Sebesség, átlagsebesség. 

Grafikus feladatmegoldás. 

Értelmezze az egyenes vonalú 

egyenletes mozgás jellemző 

mennyiségeit, tudja azokat 

grafikusan ábrázolni. 

Tudjon grafikus módszerrel 

feladatokat megoldani. 

Egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás kísérleti vizsgálata. 

Ismerje a változó mozgás általános 

fogalmát, értelmezze az átlag- és 

pillanatnyi sebességet. 

Ismerje a gyorsulás fogalmát, 

vektor-jellegét. 

Tudja ábrázolni az s-t, v-t, a-t 

grafikonokat. 

Tudjon egyszerű feladatokat 
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megoldani. 

A szabadesés vizsgálata. 

A nehézségi gyorsulás 

meghatározása. 

Ismerje Galilei modern 

tudományteremtő, történelmi 

módszerének lényegét:  

− a jelenség megfigyelése, 

− értelmező hipotézis felállítása, 

− számítások elvégzése,  

− az eredmény ellenőrzése célzott 

kísérletekkel. 

Összetett mozgások. 

Egymásra merőleges egyenletes 

mozgások összege. 

 

Vízszintes hajítás kísérleti 

vizsgálata, értelmezése összetett 

mozgásként. 

Ismerje a mozgások 

függetlenségének elvét és legyen 

képes azt egyszerű esetekre 

(folyón átkelő csónak, vízszintes 

hajítás) a sebesség 

vektorjellegének kiemelésével 

alkalmazni. 

Egyenletes körmozgás. 

A körmozgás, mint periodikus 

mozgás. 

A mozgás jellemzői (kerületi és 

szögjellemzők). 

A centripetális gyorsulás 

értelmezése. 

Ismerje a körmozgást leíró kerületi 

és szögjellemzőket és tudja 

alkalmazni azokat.  

 

Értelmezze a centripetális 

gyorsulást. 

Mutasson be egyszerű kísérleteket, 

méréseket. Tudjon alapszintű 

feladatokat megoldani. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, vektorjelleg, 

mozgások összegződése, periódusidő, szögsebesség, centripetális gyorsulás. 

 

 

Tematikai egység Pontszerű testek és pontrendszerek dinamikája 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás Kinematikai alapfogalmak, függvények. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ösztönös arisztotelészi mozgásszemlélet tudatos lecserélése a 

newtoni szemléletre. Az új szemlélet beépítése a diákok személyes 

gondolati hálójába, a tanulókban élő esetleges prekoncepciók, illetve 

naiv elméletek hibás elemeit megváltoztatva, nem csak a fizikához 

kötődve. (Az új szemlélet kialakításakor jól alkalmazható a „kognitív 

konfliktus” létrehozásának módszere.) 

Az általános iskolában megismert sztatikus erőfogalom felcserélése a 

dinamikai szemléletűvel, rámutatva a két szemlélet összhangjára. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az erő fogalma. 

Az erő alak- és mozgásállapot-

Ismerje a tanuló az erő alak- és 

mozgásállapot-változtató hatását, 

Matematika: a 

függvény fogalma, 
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változtató hatása. 

Erőmérés rugós erőmérővel. 

Az erő vektormennyiség.  

az erő mérését, mértékegységét, 

vektor-jellegét. 

Legyen képes erőt mérni rugós 

erőmérővel. 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Takarékosság; 

légszennyezés, 

zajszennyezés; 

közlekedésbiztonsági 

eszközök, közlekedési 

szabályok, GPS, 

rakéták, műholdak 

alkalmazása, az 

űrhajózás célja. 

Biztonsági öv, 

ütközéses balesetek, a 

gépkocsi biztonsági 

felszerelése, a 

biztonságos fékezés. 

Nagy sebességű 

utazás egészségügyi 

hatásai. 

 

Biológia-egészségtan: 

reakcióidő, az állatok 

mozgása (pl. 

medúza). 

 

Földrajz: a 

Naprendszer 

szerkezete, az 

égitestek mozgása, 

csillagképek, 

távcsövek. 

Erővektorok összegzése, 

felbontása. 

Gyakorlatban tudja alkalmazni 

az erővektorok összegezését és 

felbontását, szerkesztéssel, 

(számítással), kísérleti 

igazolással kiegészítve.  

A tehetetlenség törvénye 

(Newton I. axiómája). 

Az űrben, űrhajóban szabadon 

mozgó testek. 

Legyen képes az arisztotelészi 

mozgásértelmezés elvetésére 

kognitív alapon. 

Ismerje az inercia-

(tehetetlenségi) rendszer 

fogalmát. 

Testek egyensúlyban. Ismerje és a gyakorlatban tudja 

alkalmazni az egyensúlyi állapot 

feltételét több erő együttes hatása 

esetén. 

Az erő  

mozgásállapot-változtató 

(gyorsító) hatása – Newton II. 

axiómája. 

Tudja Newton II. törvényét, 

ismerje az erő SI-mértékegységét 

és annak származtatását.  

Ismerje a tehetetlen tömeg 

fogalmát. 

A lendületváltozás és az erőhatás 

kapcsolata. 

Ismerje a lendület fogalmát, 

vektor-jellegét, a 

lendületváltozás és az erőhatás 

kapcsolatát. Tudja a 

lendülettételt. 

A kölcsönhatás törvénye 

(Newton III. axiómája). 

Ismerje, és egyszerű példákkal 

tudja illusztrálni, hogy az erő két 

test közötti kölcsönhatás.  

 

Tudjon értelmezni egyszerű 

köznapi jelenségeket a 

párkölcsönhatás esetén a lendület 

megmaradásának törvényével. 

Lendületmegmaradás 

párkölcsönhatás esetén 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

golyók, labdák, korongok 

ütközése. 

Ütközéses balesetek a 

közlekedésben. Miért veszélyes a 

koccanás?  

Az utas biztonságát védő 

A lendületmegmaradás törvényét 

alkalmazva legyen képes 

egyszerű számítások és mérési 

feladatok megoldására. 
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technikai megoldások (biztonsági 

öv, légzsák, a gyűrődő 

karosszéria).  

Sebességmérés, tömegmérés 

ütköztetéssel.  

Sebességmérés ballisztikus 

ingával. 

Az erőhatások függetlensége. 

 

Erőtörvények, a dinamika 

alapegyenlete. 

A rugó erőtörvénye. 

A nehézségi erő és hatása. 

A tömegközéppont fogalma. 

Tapadási és csúszási súrlódás. 

Kényszererők. 

 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

járművek indulása, fékezése, 

közlekedésbiztonság, 

a súrlódás haszna és kára;  

kötélsúrlódás stb. 

Tudja, hogy több erő együttes 

hatása esetén a test gyorsulását 

az erők vektori eredője határozza 

meg. 

 

Ismerje, és tudja alkalmazni a 

tanult egyszerű erőtörvényeket. 

Legyen képes egyszerű feladatok 

megoldására és a kapott 

eredmény kísérleti ellenőrzésére 

néhány egyszerű esetben: 

− állandó erővel húzott test; 

− mozgás lejtőn, a súrlódás 

hatása;  

− mérleg a liftben, a 

súlytalanság állapota. 

Az egyenletes körmozgás 

dinamikája. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

vezetés kanyarban, hullámvasút;  

függőleges síkban átforduló 

kocsi; 

centrifuga. 

Értse, hogy az egyenletes 

körmozgás gyorsulását (a 

centripetális gyorsulást) a ható 

erők centrális komponenseinek 

összege adja. Ennek ismeretében 

legyen képes egyszerű feladatok 

megoldására csoportmunkában. 

Pontrendszerek mozgásának 

vizsgálata, dinamikai 

értelmezése.  

Tudja, hogy az egymással 

kölcsönhatásban lévő testek 

mozgását az egyes testekre ható 

külső erők és a testek közötti 

kényszerkapcsolatok 

figyelembevételével lehetséges 

értelmezni. Legyen képes ennek 

alapján egyszerű esetek (pl. 

Atwood-féle ejtőgép, kiskocsi 

gyorsítása csigán átvetett súllyal) 

elemzésére. 

Az impulzusmegmaradás zárt 

rendszerben. 

 

A rakétameghajtás elve. 

Ütközések. 

Legyen képes az 

impulzusmegmaradás 

törvényének alkalmazására, 

egyszerű kísérletek, számítások 

elvégzésére egyéni és 

csoportmunkában. 
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Értse a rakétameghajtás lényegét. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erő, párkölcsönhatás, lendület, lendületmegmaradás, erőtörvény, 

mozgásegyenlet, pontrendszer, rakétamozgás, ütközés.  

 

 

Tematikai egység Testek egyensúlya – statika 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Kinematikai alapfogalmak, Newton I. és II. törvénye, az erőhatások 

függetlenségének elve, erők vektori összegzése, eredő erő, 

forgatónyomaték. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mindennapi és a műszaki, továbbá az egészségügyi gyakorlatban 

fontos alkalmazott fizikai ismeretek elsajátítása. Az egyensúly 

fogalmának kiterjesztése, mélyítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Pontszerű test egyensúlya. 

 

A merev test mint speciális 

pontrendszer. 

 

Merev testek egyensúlyának 

feltétele. 

 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

emelők, tartószerkezetek, 

építészeti érdekességek (pl. 

gótikus támpillérek, boltívek, 

műszaki szerkezetek méretezési 

szabályai). 

A tanuló ismerje és egyszerű 

esetekre tudja alkalmazni a 

pontszerű test egyensúlyi 

feltételét. Legyen képes 

erővektorok összegzésére, 

komponensekre bontására, 

egyszerű szerkesztési feladatok 

elvégzésére. 

 

Ismerje az erő forgató hatását, a 

forgatónyomaték fogalmát, a 

merev test egyensúlyának kettős 

feltételét. 

Legyen képes egyszerű 

számítások, mérések, 

szerkesztések elvégzésére.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

tudománytörténet. 

 

Matematika: 

alapműveletek, 

egyenletrendezés, 

műveletek 

vektorokkal. 

 

Testnevelés és sport: 

kondicionáló gépek, 

az egészséges emberi 

testtartás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: erőátviteli 

eszközök, technikai 

eszközök, technikai 

eszközök stabilitása. 

Tömegközéppont.  

 

Deformálható testek egyensúlyi 

állapota. 

Ismerje a tömegközéppont 

fogalmát és legyen képes annak 

meghatározására egyszerű 

esetekben. 

 

Ismerje Hooke törvényét, értse a 

külső és belső erők egyensúlyát, 

a rugalmas alakváltozás és a 

belső erők kapcsolatát. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyensúly, forgatónyomaték, tömegközéppont, merev test, deformálható 

test, rugalmas megnyúlás. 
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Tematikai egység Mechanikai munka, energia 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Erő, elmozdulás, az állandó erő munkája. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az általános iskolában tanult munka- és mechanikai energiafogalom 

elmélyítése és bővítése, a mechanikai energiamegmaradás igazolása 

speciális esetekre és a mechanikai energiamegmaradás törvényének 

általánosítása. Az elméleti megközelítés mellett a fizikai ismeretek 

mindennapi alkalmazásának bemutatása, gyakorlása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mechanikai munka és 

teljesítmény. 

 

Mechanikai energiafajták 

(helyzeti energia, mozgási 

energia, rugalmas energia). 

A tanuló értse a fizikai 

munkavégzés fogalmát, legyen 

képes egyszerű feladatok 

megoldására. 

 

A fogalmak ismerete és 

értelmezése gyakorlati példákon.  

Matematika: a 

függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 

Testnevelés és sport: 

sportolók 

teljesítménye, 

sportoláshoz használt 

pályák energetikai 

viszonyai és 

sporteszközök 

energetikája. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek 

fogyasztása, 

munkavégzése, 

közlekedésbiztonsági 

eszközök, technikai 

eszközök (autók, 

motorok). 

 

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, 

teljesítménye. 

Munkatétel. 

 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

a fékút és a sebesség kapcsolata, 

a követési távolság 

meghatározása. 

A tanuló értse és tudja 

alkalmazni a munkatételt konkrét 

gyakorlati problémákra. 

A mechanikai 

energiamegmaradás törvénye. 

 

Alkalmazások, jelenségek: 

mozgás gördeszkás görbült 

lejtőn, síugrósáncon.  

Amikor a mechanikai 

energiamegmaradás nem teljesül 

– a súrlódási erő munkája. 

Tudja egyszerű zárt rendszerek 

példáin keresztül értelmezni a 

mechanikai energiamegmaradás 

törvényét. 

Tudja, hogy a mechanikai 

energiamegmaradás nem teljesül 

súrlódás, közegellenállás esetén, 

mert a rendszer mechanikailag 

nem zárt. 

Egyszerű gépek, hatásfok. 

Érdekességek, alkalmazások. 

Ókori gépezetek, mai 

alkalmazások. Az egyszerű 

gépek elvének felismerése az 

élővilágban. 

 

Energia és egyensúlyi állapot.  

Tudja a gyakorlatban használt 

egyszerű gépek működését 

értelmezni, ezzel kapcsolatban 

feladatokat megoldani. 

 

Ismerje a stabil, labilis és 

közömbös egyensúlyi állapot 

fogalmát és tudja alkalmazni 

egyszerű esetekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munkavégzés, energia, helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas 

energia, munkatétel, mechanikai energiamegmaradás. 
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Tematikai egység Az égi és földi mechanika egysége 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Nehézségi gyorsulás, szabadesés, körmozgás, a dinamika alapegyenlete, 

ellipszis. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak bemutatása, hogy a newtoni mozgástörvények és Newton 

gravitációs törvénye egységbe fogták az égi és a földi mechanikát. A 

newtoni világkép tudománytörténeti jelentősége, hangsúlyozva, hogy a 

klasszikus mechanika több száz éves törvényei ma is maradéktalanul 

érvényesek. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A kopernikuszi világkép. 

A bolygók mozgása. 

Kepler törvényei. 

A tanuló ismerje Kepler 

törvényeit, tudja azokat 

alkalmazni a Naprendszer 

bolygóira és mesterséges 

holdakra.  

Ismerje a geocentrikus és 

heliocentrikus világkép 

kultúrtörténeti dilemmáját és 

konfliktusát. 

Földrajz: a 

Naprendszer 

szerkezete, az 

égitestek mozgása, 

csillagképek, 

távcsövek, űrállomás, 

űrtávcső, az űrhajózás 

célja.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: GPS, 

rakéták, műholdak 

alkalmazása a 

távközlésben, a 

meteorológiában. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Galilei és 

Newton munkássága. 

Newton gravitációs törvénye. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

a nehézségi gyorsulás változása a 

Földön.  

Az árapály-jelenség kvalitatív 

magyarázata. 

A mesterséges holdak mozgása 

és a szabadesés. 

A súlytalanság értelmezése az 

űrállomáson. 

Jelenségek az űrhajóban. 

Geostacionárius műholdak, 

hírközlési műholdak. 

A műholdak szerepe a GPS-

rendszerben. 

Tudja, hogy a gravitációs 

kölcsönhatás a négy alapvető 

fizikai kölcsönhatás egyike, 

meghatározó jelentőségű az égi 

mechanikában. 

 

Ismerje a gravitációs erőtörvényt 

és tudja azt alkalmazni egyszerű 

esetekre. 

Értse a gravitáció szerepét az 

űrkutatással, űrhajózással 

kapcsolatos közismert 

jelenségekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Heliocentrikus világkép, általános tömegvonzás, mesterséges hold, 

súlytalanság.  
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Tematikai egység Folyadékok és gázok mechanikája 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Hidrosztatikai és aerosztatikai alapismeretek, sűrűség, nyomás, 

légnyomás, felhajtóerő, kémia: anyagmegmaradás, halmazállapotok, 

földrajz: tengeri, légköri áramlások.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A témakör jelentőségének bemutatása, mint a fizika egyik legrégebbi 

területe és egyúttal a legújabb kutatások színtere (pl. tengeri és légköri 

áramlások, a vízi- és szélenergia hasznosítása). A megismert fizikai 

törvények összekapcsolása a gyakorlati alkalmazásokkal. Önálló tanulói 

kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése, hétköznapi jelenségek 

fizikai értelmezésének gyakoroltatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alkalmazott hidrosztatika 

Pascal törvénye, hidrosztatikai 

nyomás, felhajtóerő nyugvó 

folyadékokban és gázokban. 

Hidraulikus gépek. 

A tanuló legyen képes egyszerű 

mérőkísérletek elvégzésére. 

Tudja alkalmazni hidrosztatikai 

ismereteit köznapi jelenségek 

értelmezésére, egyszerű 

számításos feladatok 

megoldására. A tanult ismeretek 

alapján legyen képes önálló 

forráskutatáson alapuló 

ismeretbővítésre és az új 

ismeretek bemutatására (pl. 

hidraulikus gépek 

alkalmazásainak bemutatása). 

Matematika: a 

függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 

Kémia: folyadékok, 

felületi feszültség, 

kolloid rendszerek, 

gázok, levegő, 

viszkozitás, alternatív 

energiaforrások. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: hajózás 

szerepe, 

légiközlekedés 

szerepe. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vízi 

járművek legnagyobb 

sebességeinek 

korlátja, légnyomás, 

repülőgépek 

közlekedésbiztonsági 

eszközei, vízi és légi 

közlekedési 

szabályok. 

 

Molekuláris erők folyadékokban 

(kohézió és adhézió). 

Felületi feszültség. 

 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

habok különleges tulajdonságai, 

mosószerek hatásmechanizmusa. 

Ismerje a felületi feszültség 

fogalmát és mérésének módját. 

Tudja alkalmazni a tanultakat 

egyszerű köznapi jelenségek 

értelmezésére. Legyen tisztában 

a felületi jelenségek fontos 

szerepével az élő és élettelen 

természetben. 

Aerosztatika 

Légnyomás, felhajtóerő 

levegőben. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

a légnyomás változásai. 

A légnyomás szerepe az időjárási 

jelenségekben, a barométer 

működése. 

Léghajó, hőlégballon. 

Ismerje a légnyomás fogalmát, 

legyen képes a légnyomás 

jelenségének egyszerű kísérleti 

bemutatására. 

Ismerjen a levegő nyomásával 

kapcsolatos, gyakorlati 

szempontból is fontos néhány 

jelenséget.  
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Folyadékok és gázok áramlása  

 

 

 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

légköri áramlások, a szél 

értelmezése a nyomásviszonyok 

alapján, nagy tengeráramlásokat 

meghatározó környezeti hatások. 

 

Kontinuitási egyenlet, 

anyagmegmaradás. 

Tudja, hogy az áramlások oka a 

nyomáskülönbség. Legyen képes 

köznapi áramlási jelenségek 

kvalitatív fizikai értelmezésére. 

 

Tudja értelmezni az áramlási 

sebesség változását a 

keresztmetszettel az 

anyagmegmaradás (kontinuitási 

egyenlet) alapján. 

Biológia-egészségtan: 

Vízi élőlények, 

madarak mozgása, 

sebességei, 

reakcióidő. A nyomás 

és változásának hatása 

az emberi szervezetre 

(pl. súlyfürdő, 

keszonbetegség, hegyi 

betegség). 

Bernoulli-hatás. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

szárnyprofil, Magnus-hatás, 

versenyautók formája. 

Ismerje a Bernoulli-hatást és 

tudja azt egyszerű kísérlettel 

demonstrálni, legyen képes 

kvalitatív szinten alkalmazni a 

törvényt köznapi jelenségek 

magyarázatára.  

A viszkozitás fogalma. Kvalitatív szinten ismerje a 

viszkozitás fogalmát és néhány 

gyakorlati vonatkozását. 

Erőhatások áramló közegben. 

Az áramló közegek energiája, a 

szél- és a vízi energia 

hasznosítása. 

Ismerje a közegellenállás 

jelenségét, tudja, hogy a 

közegellenállási erő 

sebességfüggő. 

 

Legyen tisztában a vízi és 

szélenergia jelentőségével 

hasznosításának múltbeli és 

korszerű lehetőségeivel. Legyen 

képes önálló internetes 

forráskutatás alapján konkrét 

ismeretek szerzésére e megújuló 

energiaforrások aktuális hazai 

hasznosításairól.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, viszkozitás, felületi feszültség, 

légnyomás, légáramlás, áramlási sebesség, aerodinamikai felhajtóerő, 

közegellenállás, szél- és vízienergia, szélerőmű, vízierőmű. 
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Tematikai egység Tematikus évi mérési gyakorlatok 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A mérési gyakorlathoz szükséges alapismeretek.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kísérletező készség, a mérési kompetencia életkori szintnek megfelelő 

fejlesztése kiscsoportos munkaformában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A félévenkénti mérési gyakorlat 

a helyi tanterv/tanár döntése 

alapján (ajánlott az érettségi 

mindenkori kísérleti feladatai 

közül a félévi tananyaghoz 

illeszkedően kiválasztani). 

A mérésekkel kapcsolatos 

alapvető elméleti ismeretek 

felfrissítése.  

A kiscsoportos kísérletezés 

munkafolyamatainak önálló 

megszervezése és megvalósítása. 

Az eredmények értelmezése, a 

mérésekkel kapcsolatos alapvető 

elméleti ismeretek alkalmazása. 

Az eredmények bemutatása. 

Mérési jegyzőkönyv elkészítése, 

a mérések hibájának becslése, a 

későbbi mérések során a mérés 

pontosságának, a mérési hiba 

okainak megadása. 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

A kísérletezési, mérési kompetencia, a megfigyelő, rendszerező készség 

fejlődése. 

A mozgástani alapfogalmak ismerete, grafikus feladatmegoldás. A 

newtoni mechanika szemléleti lényegének elsajátítása: az erő nem a 

mozgás fenntartásához, hanem a mozgásállapot megváltoztatásához 

szükséges. 

Egyszerű kinematikai és dinamikai feladatok megoldása. 

A kinematika és dinamika mindennapi alkalmazása. 

Folyadékok és gázok sztatikájának és áramlásának alapjelenségei és ezek 

felismerése a gyakorlati életben. 
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10. évfolyam 

 

Évi óraszám: 136  

4 óra/hét 

Hőtani alapjelenségek, gáztörvények 17 óra  

Kinetikus gázmodell   8 óra  

Termodinamika főtételei  20 óra  

Halmazállapot-változások  10 óra 

Hőterjedés módjai   6 óra 

Mindennapok hőtana   10 óra 

Elektrosztatika    20 óra 

Egyenáram    25 óra 

mérési gyakorlatok   10 óra 

 

Összefoglalás, rendszerezés  10 óra 

 

Összesen    136  óra 

 

 

 

Tematikai egység Hőtani alapok 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Hőmérséklet, hőmérséklet mérése, a hőtágulás jelensége. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az általános iskolában tanult hőtani alapfogalmak felidézése és 

elmélyítése. A hőmérséklet mérésének különböző módszerein, a mérési 

gyakorlaton, a hőmérő kalibrálásán, a különböző hőmérsékleti skálák 

átszámításán keresztül a mérés fogalmának mélyítése, a méréssel 

kapcsolatos tudás bővítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hőmérséklet, hőmérők, 

hőmérsékleti skálák. 

Alkalmazás: 

hőmérsékletszabályozás. 

Ismerje a tanuló a 

hőmérsékletmérésre leginkább 

elterjedt Celsius-skálát, néhány 

gyakorlatban használt hőmérő 

működési elvét. Legyen 

gyakorlata hőmérsékleti 

grafikonok olvasásában. 

Kémia: a hőmérséklet 

mint állapothatározó. 

 

Matematika: 

mértékegységek, 

grafikus ábrázolás, 

átváltás. 

Hőtágulás 

Szilárd anyagok lineáris, felületi 

és térfogati hőtágulása. 

Folyadékok hőtágulása. 

A víz különleges hőtágulási 

viselkedése. 

Ismerje a hőtágulás jelenségét 

szilárd anyagok és folyadékok 

esetén. Tudja a hőtágulás 

jelentőségét a köznapi életben, 

ismerje a víz különleges 

hőtágulási sajátosságát. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és térfogati 

hőtágulás. 
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Tematikai egység Gázok makroszkopikus vizsgálata 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A gázokról kémiából tanult ismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hőtan főtételei feldolgozásának előkészítése. Az állapotjelzők közti 

kapcsolatok kísérleti vizsgálata, méréses igazolása, a Kelvin-skála 

bevezetése. A mérésekkel igazolt Gay-Lussac- és Boyle-Mariotte-

törvények, a Kelvin skála bevezetése. Az egyesített gáztörvény 

levezetése, majd a kémiából tanult Avogadro-törvény felhasználásával 

az állapotegyenlet felírása. A gáztörvények univerzális (anyagi 

minőségtől függetlenül érvényes) jellege. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Gázok állapotjelzői, 

összefüggéseik 

Boyle-Mariotte-törvény, Gay-

Lussac-törvények. 

 

A Kelvin-féle gázhőmérsékleti 

skála. 

Ismerje a tanuló a gázok 

alapvető állapotjelzőit, az 

állapotjelzők közötti páronként 

kimérhető összefüggéseket. 

 

Ismerje a Kelvin-féle 

hőmérsékleti skálát és legyen 

képes a két alapvető 

hőmérsékleti skála közti 

átszámításokra. Tudja értelmezni 

az abszolút nulla fok jelentését. 

Kémia: a gáz fogalma 

és az állapothatározók 

közötti összefüggések: 

Avogadro törvénye, 

moláris térfogat, 

abszolút, illetve relatív 

sűrűség. 

 

Matematika: a 

függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés, 

exponenciális 

függvény. 

 

Testnevelés és sport: 

sport nagy 

magasságokban, 

sportolás a mélyben. 

 

Biológia-egészségtan: 

keszonbetegség, hegyi 

betegség, madarak 

repülése. 

 

Földrajz: 

széltérképek, 

nyomástérképek, 

hőtérképek, 

áramlások. 

Az ideális gáz állapotegyenlete. Tudja, hogy a gázok döntő 

többsége átlagos körülmények 

között az anyagi minőségüktől 

függetlenül hasonló fizikai 

sajátságokat mutat. Ismerje az 

ideális gázok állapotjelzői között 

felírható összefüggést, az 

állapotegyenletet és tudjon ennek 

segítségével egyszerű feladatokat 

megoldani. 

Gázok állapotváltozásai és azok 

ábrázolása állapotsíkokon. 

Ismerje az izoterm, izochor és 

izobár, adiabatikus 

állapotváltozások jellemzőit és 

tudja azokat állapotsíkon 

ábrázolni. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állapotegyenlet, egyesített gáztörvény, állapotváltozás, izochor, izoterm, 

izobár változás, Kelvin-skála. 
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Tematikai egység Kinetikus gázmodell 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az anyag atomos szerkezete, az anyag golyómodellje, gázok nyomása, 

rugalmas ütközés, lendületváltozás, mozgási energia, kémiai részecskék 

tömege. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ideális gáz modelljének jellemzői. A gázok makroszkopikus 

jellemzőinek értelmezése a modell alapján, a nyomás, hőmérséklet – 

átlagos kinetikus energia, „belső energia”. A melegítés hatására fellépő 

hőmérséklet-növekedésének és a belső energia változásának a modellre 

alapozott fogalmi összekapcsolása révén a hőtan főtételei megértésének 

előkészítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ideális gáz kinetikus modellje. A tanuló ismerje a gázok 

univerzális tulajdonságait 

magyarázó részecske-modellt. 

Rendelkezzen szemléletes képpel 

az egymástól független, a 

gáztartályt folytonos 

mozgásukkal kitöltő, a fallal és 

egymással ütköző atomok 

sokaságáról. 

Kémia: gázok 

tulajdonságai, ideális 

gáz. 

A gáz nyomásának és 

hőmérsékletének értelmezése. 

Értse a gáz nyomásának és 

hőmérsékletének a modellből 

kapott szemléletes magyarázatát. 

Legyen képes az egyszerűsített 

matematikai levezetések 

követésére. 

Az ekvipartíció tétele, a 

szabadsági fok fogalma. 

Gázok moláris és fajlagos 

hőkapacitása.  

Ismerje az ekvipartíció-tételt, a 

gázrészecskék átlagos kinetikus 

energiája és a hőmérséklet közti 

kapcsolatot. Lássa, hogy a gázok 

melegítése során a gáz energiája 

nő, a melegítés lényege 

energiaátadás. 

Tudja, hogy az ideális gáz 

moláris és fajlagos hőkapacitása 

az ekvipartíció alapján 

értelmezhető. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modellalkotás, kinetikus gázmodell, nyomás, hőmérséklet, ekvipartíció. 

 

 

Tematikai egység A termodinamika főtételei Órakeret 



 
 

558 

 

20 óra 

Előzetes tudás Munka, kinetikus energia, energiamegmaradás, hőmérséklet, melegítés.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hőtan főtételeinek tárgyalása során annak megértetése, hogy a 

természetben lejátszódó folyamatokat általános törvények írják le. Az 

energiafogalom általánosítása, az energiamegmaradás törvényének 

kiterjesztése. A termodinamikai gépek működésének értelmezése, a 

termodinamikai hatásfok korlátos voltának megértetése. Annak 

elfogadtatása, hogy energia befektetése nélkül nem működik egyetlen 

gép, berendezés sem, örökmozgók nem léteznek. A hőtani főtételek 

univerzális (a természettudományokra általánosan érvényes) tartalmának 

bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A belső energia fogalmának 

kialakítása. 

 

A belső energia megváltoztatása.  

Ismerje a tanuló a belső energia 

fogalmát, mint a gáz-részecskék 

energiájának összegét. Tudja, 

hogy a belső energia melegítéssel 

és/vagy munkavégzéssel 

változtatható. 

Kémia: exoterm és 

endotem folyamatok, 

termokémia, Hess- 

tétel, kötési energia, 

reakcióhő, égéshő, 

elektrolízis. 

Gyors és lassú égés, 

tápanyag, 

energiatartalom 

(ATP), a kémiai 

reakciók iránya, 

megfordítható 

folyamatok, kémiai 

egyensúlyok, 

stacionárius állapot, 

élelmiszerkémia. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Folyamatos 

technológiai 

fejlesztések, 

innováció. 

Hőerőművek 

gazdaságos 

működtetése és 

környezetvédelme. 

 

Földrajz: 

környezetvédelem, a 

megújuló és nem 

megújuló energia 

fogalma. 

 

A termodinamika I. főtétele. 

Alkalmazások konkrét fizikai, 

kémiai, biológiai példákon. 

Egyszerű számítások. 

Ismerje a termodinamika I. 

főtételét mint az 

energiamegmaradás általánosított 

megfogalmazását. 

Az I. főtétel alapján tudja 

energetikai szempontból 

értelmezni a gázok korábban 

tanult speciális 

állapotváltozásait. Kvalitatív 

példák alapján fogadja el, hogy 

az I. főtétel általános természeti 

törvény, ami fizikai, kémiai, 

biológiai, geológiai folyamatokra 

egyaránt érvényes. 

Hőerőgép. 

Gázzal végzett körfolyamatok. 

A hőerőgépek hatásfoka. 

Az élő szervezet hőerőgépszerű 

működése. 

Gázok körfolyamatainak elméleti 

vizsgálata alapján értse meg a 

hőerőgép, hűtőgép, hőszivattyú 

működésének alapelvét. Tudja, 

hogy a hőerőgépek hatásfoka 

lényegesen kisebb, mint 100%. 

Tudja kvalitatív szinten 

alkalmazni a főtételt a 

gyakorlatban használt 

hőerőgépek, működő modellek 

energetikai magyarázatára. 

Energetikai szempontból lássa a 

lényegi hasonlóságot a 
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hőerőgépek és az élő szervezetek 

működése között. 

Biológia-egészségtan: 

az „éltető Nap”, 

hőháztartás, 

öltözködés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelvek: Madách 

Imre, Tom Stoppard. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; vizuális 

kultúra: a Nap 

kitüntetett szerepe a 

mitológiában és a 

művészetekben. A 

beruházás 

megtérülése, 

megtérülési idő, 

takarékosság. 

 

Filozófia; magyar 

nyelv és irodalom: 

Madách: Az ember 

tragédiája, eszkimó 

szín, a Nap kihűl, az 

élet elpusztul. 

Az „örökmozgó” lehetetlensége. Tudja, hogy „örökmozgó” 

(energiabetáplálás nélküli 

hőerőgép) nem létezhet!  

A természeti folyamatok iránya. 

 

A spontán termikus folyamatok 

iránya, a folyamatok 

megfordításának lehetősége. 

Ismerje a reverzibilis és 

irreverzibilis változások 

fogalmát. Tudja, hogy a 

természetben az irreverzibilitás a 

meghatározó. 

Kísérleti tapasztalatok alapján 

lássa, hogy különböző 

hőmérsékletű testek közti 

termikus kölcsönhatás iránya 

meghatározott: a magasabb 

hőmérsékletű test energiát ad át 

az alacsonyabb hőmérsékletűnek; 

a folyamat addig tart, amíg a 

hőmérsékletek kiegyenlítődnek.  

A spontán folyamat iránya csak 

energiabefektetés árán 

változtatható meg. 

A termodinamika II. főtétele. Ismerje a hőtan II. főtételét és 

tudja, hogy kimondása 

tapasztalati alapon történik. 

Tudja, hogy a hőtan II. főtétele 

általános természettörvény, a 

fizikán túl minden 

természettudomány és a műszaki 

tudományok is alapvetőnek 

tekintik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Főtétel, axióma, reverzibilitás, irreverzibilitás, örökmozgó. 

 

 

Tematikai egység Halmazállapotok, halmazállapot-változások 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Halmazok szerkezeti jellemzői (kémia), a hőtan főtételei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A halmazállapotok jellemző tulajdonságainak és a halmazállapot-

változások energetikai hátterének tárgyalása bemutatása. Az ismeretek 

alkalmazhatóságának bemutatása egyszerű számítások kísérleti 

ellenőrzésével. A halmazállapot változások mikroszerkezeti értelmezése. 

A halmazállapot változásokkal kapcsolatos mindennapi jelenségek 

értelmezése a fizikában, és a társ-természettudományok területén is.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 
Követelmények Kapcsolódási pontok 
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ismeretek 

A halmazállapotok 

makroszkopikus jellemzése és 

energetikai, mikroszerkezeti 

értelmezése. 

A tanuló tudja, hogy az anyag 

különböző halmazállapotait 

(szilárd, folyadék- és gázállapot) 

makroszkopikus fizikai 

tulajdonságok alapján jellemzik. 

Lássa, hogy ugyanazon anyag 

különböző halmazállapotai 

esetén a belsőenergia-értékek 

különböznek, a halmazállapot 

megváltozása energiaközlést 

(elvonást) igényel. 

Matematika: a 

függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 

Kémia: 

halmazállapotok és 

halmazállapot-

változások, exoterm 

és endoterm 

folyamatok, kötési 

energia, képződéshő, 

reakcióhő, 

üzemanyagok égése, 

elektrolízis. 

 

Biológia-egészségtan: 

a táplálkozás alapvető 

biológiai folyamatai, 

ökológia, az „éltető 

Nap”, hőháztartás, 

öltözködés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: folyamatos 

technológiai 

fejlesztések, 

innováció. 

 

Földrajz: 

környezetvédelem, a 

megújuló és nem 

megújuló energia 

fogalma. 

Az olvadás és a fagyás jellemzői. 

A halmazállapot-változás 

energetikai értelmezése. 

Ismerje az olvadás, fagyás 

fogalmát, jellemző paramétereit 

(olvadáspont, olvadáshő). 

Legyen képes egyszerű kalorikus 

feladatok megoldására, mérések 

elvégzésére. Ismerje a fagyás és 

olvadás szerepét a mindennapi 

életben. 

Párolgás és lecsapódás (forrás) 

A párolgás (forrás), lecsapódás 

jellemzői. 

A halmazállapot-változás 

energetikai értelmezése. 

A fázisátalakulásokat 

befolyásoló külső tényezők. 

Halmazállapot-változások a 

természetben. 

Ismerje a párolgás, forrás, 

lecsapódás jelenségét, 

mennyiségi jellemzőit. Legyen 

képes egyszerű kísérletek, 

mérések, számítások 

elvégzésére, a jelenségek 

felismerésére a hétköznapi 

életben (időjárás). Ismerje a 

forráspont nyomásfüggésének 

gyakorlati jelentőségét és annak 

alkalmazását. 

Legyen képes egyszerű kalorikus 

feladatok megoldására 

számítással, halmazállapot-

változással is. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás (olvadás, 

párolgás, forrás), mikroszerkezet. 

 

 

Tematikai egység Hőterjedés 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Energia, hőmérséklet, a hőtan főtételei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hőterjedési módok fizikai jellemzése, a hőterjedés gyakorlati 

jelentősége. A hőszigetelés, „hőgazdálkodás” szerepe az 

energiatudatosság szempontjából.  A hősugárzás és a globális 

klímaváltozással kapcsolatos problémák tárgyalása. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Hővezetés, hőáramlás. 

Alkalmazások: 

korszerű fűtés, szellőztetés, 

hőszigetelés. 

Hőkamerás felvételek. 

A tanuló ismerje a hő 

terjedésének különböző eseteit és 

tudja ezeket egyszerű 

kísérletekkel, köznapi jelenségek 

felidézésével illusztrálni.  

Értse a hőterjedéssel kapcsolatos 

gyakorlati problémák 

jelentőségét a mindennapi 

életben, legyen képes ezek 

közérthető megfogalmazására, 

értelmezésére. 

Kémia: fémek 

hővezetése. 

 

Biológia-egészségtan: 

a levegő 

páratartalmának 

hatása az élőlényekre, 

fagykár a 

gyümölcsösökben, 

üvegházhatás, a 

vérnyomásra ható 

tényezők. 

 

Földrajz: klíma, 

üvegházhatás, 

hőtérképek. 

Hősugárzás. 

Jelenségek, alkalmazások: 

üvegházhatás; 

globális fölmelegedés; 

a hősugárzás és az öltözködés; 

hőmérsékletek mérése sugárzás 

alapján (bolométer); 

hőkamera, hőtérképek. 

Ismerje a hősugárzás jelenségét, 

és tudja példákkal illusztrálni. 

Tudja, hogy minden test bocsát 

ki hősugárzást a hőmérsékletétől 

hatványként függő mértékben  

(Stefan-Boltzmann-törvény). 

Ismerje a Nap hősugárzásának 

alapvető szerepét a Föld globális 

hőháztartásában. Ismerje a légkör 

szerepét a földi hőmérséklet 

alakulásában, a globális 

felmelegedés kérdését és ennek 

lehetséges következményeit. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hővezetés, hőáramlás, hősugárzás, sugárzási egyensúly, hőszigetelés.  

 

Tematikai egység Mindennapok hőtana 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A választott témához szükséges ismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A fizika és a mindennapi jelenségek kapcsolatának, a fizikai ismeretek 

hasznosságának tudatosítása. Kiscsoportos projektmunka otthoni, 

internetes és könyvtári témakutatással, adatgyűjtéssel, kísérletezés tanári 

irányítással. A csoportok eredményeinek bemutatása, megvitatása, 

értékelése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feldolgozásra ajánlott témák: 

− Halmazállapot-változások a 

természetben. 

− Korszerű fűtés, hőszigetelés a 

Kísérleti munka tervezése 

csoportmunkában, a feladatok 

felosztása. 

A kísérletek megtervezése, a 

mérések elvégzése, az 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

takarékosság, az autók 

hűtési rendszerének 

téli védelme. 
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lakásban. 

− Korszerű építészet: a „passzív 

ház”. 

− Hőkamerás felvételek. 

− Hogyan készít meleg vizet a 

napkollektor. 

− Hőtan a konyhában. 

− Naperőmű. 

− Egyszerű hőerőgépek 

készítése, működésük 

értelmezése. 

− A vízerőmű és a hőerőmű 

összehasonlító vizsgálata. 

− Az élő szervezet mint 

termodinamikai gép. 

− Az UV- és az IR-sugárzás 

egészségügyi hatása. 

▪ „Örökmozgók pedig nincsenek!” 

Látszólagos „örökmozgók” 

működésének vizsgálata. 

eredmények rögzítése. 

Az eredmények nyilvános 

bemutatása kiselőadások, 

kísérleti bemutató formájában.  

 

Kémia: gyors és lassú 

égés, élelmiszerkémia. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: beruházás 

megtérülése, 

megtérülési idő. 

 

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás, ökológiai 

problémák. A 

hajszálcsövesség 

szerepe növényeknél, 

a levegő 

páratartalmának 

hatása az élőlényekre, 

fagykár a 

gyümölcsösökben, 

üvegházhatás, a 

vérnyomásra ható 

tényezők. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Madách: Az ember 

tragédiája (eszkimó 

szín). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A hőtani tematikai egységek kulcsfogalmai. 

 

 

 

Tematikai egység Elektrosztatika 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Erő, munka, potenciális energia, elektromos töltés, töltésmegmaradás.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektrosztatikus mező fizikai valóságként való elfogadtatása. A 

töltések közti „távolhatás” helyett a mező és a mezőbe helyezett töltés 

közvetlen kölcsönhatásának elfogadtatása. A mező jellemzése a 

térerősség, potenciál és erővonalak segítségével. Jelenséget bemutató 

kísérletek, mindennapi jelenségek értelmezése és gyakorlati 

alkalmazások során az ok-okozati gondolkodás, a problémamegoldó 

képesség fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 
Követelmények Kapcsolódási pontok 
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ismeretek 

Elektrosztatikai alapjelenségek. 

Elektromos kölcsönhatás.  

Elektromos töltés. 

A tanuló ismerje az 

elektrosztatikus alapjelenségeket, 

tudjon egyszerű kísérleteket 

bemutatni, értelmezni. 

Kémia: elektron, 

proton, elektromos 

töltés, az atom 

felépítése, 

elektrosztatikus 

kölcsönhatások, 

kristályrácsok 

szerkezete. Kötés, 

polaritás, molekulák 

polaritása, fémes 

kötés, fémek 

elektromos vezetése. 

 

Matematika: 

alapműveletek, 

egyenletrendezés, 

számok normálalakja, 

vektorok függvények. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

balesetvédelem, 

földelés. 

Coulomb törvénye 

(az SI-egységrendszer 

kiegészítése a töltés egységével). 

 

A ponttöltés elektromos erőtere, 

az elektromos térerősség vektora, 

erővonalak. 

Ismerje a Coulomb-féle 

erőtörvényt, legyen képes 

összehasonlítást tenni a 

gravitációs erőtörvénnyel a 

matematikai formula 

hasonlósága és a kölcsönhatások 

közti különbség szempontjából. 

Az elektrosztatikus mező 

fogalmának általánosítása. 

Az elektromos mező mint a 

kölcsönhatás közvetítője. 

A homogén elektromos mező.  

Az elektromos mezők 

szuperpozíciója. 

 

Az elektromos mező munkája 

homogén mezőben. Az 

elektromos feszültség fogalma.  

A konzervatív elektromos mező.  

A szintfelületek és a potenciál 

fogalma. Mechanikai analógia. 

Ismerje a mező fogalmát, és 

létezését fogadja el anyagi 

objektumként. Tudja, hogy az 

elektromos mező forrása/i a 

töltés/töltések.  

Ismerje a mezőt jellemző 

térerősség és a térerősség-fluxus 

fogalmát, értse az erővonalak 

jelentését. 

 

Ismerje a homogén elektromos 

mező fogalmát és jellemzését. 

 

Ismerje az elektromos feszültség 

fogalmát. 

Tudja, hogy az elektrosztatikus 

mező konzervatív, azaz a töltés 

mozgatása során végzett munka 

nem függ az úttól, csak a kezdeti 

és végállapotok helyzetétől. 

Legyen képes homogén 

elektromos térrel kapcsolatos 

elemi feladatok megoldására. 

Töltés eloszlása fémes vezetőn. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

csúcshatás, villámhárító, 

Faraday-kalitka – árnyékolás. 

Tudja, hogy a fémre felvitt 

töltések a felületen helyezkednek 

el, a fém belsejében a térerősség 

zérus. 

Ismerje az elektromos 

megosztás, a csúcshatás 

jelenségét, a Faraday-kalitka és a 

villámhárító működését és 

gyakorlati jelentőségét.  

Kapacitás fogalma, a 

demonstrációs síkkondenzátor 

tere, kapacitása. Kondenzátorok 

Ismerje a kapacitás fogalmát, a 

síkkondenzátor terét, tudja 

értelmezni kondenzátorok soros 
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kapcsolása. 

 

A kondenzátor energiája. 

Az elektromos mező energiája, 

energiasűrűsége. 

A kondenzátor energiájának 

kifejezése a potenciállal és 

térerősséggel. 

és párhuzamos kapcsolását. 

Egyszerű kísérletek alapján tudja 

értelmezni, hogy a feltöltött 

kondenzátornak, azaz a 

kondenzátor elektromos terének 

energiája van. 

Értse, és a kondenzátor példáján 

tudja kvalitatív szinten 

értelmezni, hogy a az elektromos 

mező  kialakulása munkavégzés 

árán lehetséges, az elektromos 

mezőnek energiája van. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Töltés, elektromos erőtér, térerősség, erővonalrendszer, feszültség, 

potenciál, kondenzátor, az elektromos tér energiája. 

 

 

Tematikai egység Egyenáram 
Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 
Telep (áramforrás), áramkör, fogyasztó, áramerősség-mérés, 

feszültségmérés. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az egyenáram értelmezése, mint a töltéseknek olyan áramlása, amelyre a 

töltés megmaradásának törvénye által korlátozott áramlása érvényes 

(anyagmegmaradási analógia). Az elektromos áram jellemzése hatásain 

keresztül (hőhatás, mágneses, vegyi és biológiai hatás). Az elméleti 

ismeretek mellett a gyakorlati tudás (ideértve az egyszerű hálózatok 

ismeretét és az egyszerű számításokat), az alapvető tájékozottság 

kialakítása a témakörhöz kapcsolódó mindennapi alkalmazások (pl. 

telepek, akkumulátorok, elektromágnesek, motorok) területén is. Az 

energiatudatos magatartás fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromos áram fogalma, 

kapcsolata a fémes vezetőkben 

zajló töltésmozgással.  

A zárt áramkör. 

Jelenségek, alkalmazások: 

citromelem, Volta-oszlop, 

laposelem felépítése. 

A tanuló ismerje az elektromos 

áram fogalmát, mértékegységét, 

mérését. Tudja, hogy az 

egyenáramú áramforrások 

feszültségét, pólusainak 

polaritását nem elektromos 

jellegű belső folyamatok 

(gyakran töltésátrendeződéssel 

járó kémiai folyamatok) 

biztosítják. 

 

Ismerje az elektromos áramkör 

legfontosabb részeit, az áramkör 

ábrázolását kapcsolási rajzon. 

Legyen képes egyszerű 

Kémia: elektromos 

áram, elektromos 

vezetés, rácstípusok 

tulajdonságai és azok 

anyagszerkezeti 

magyarázata. 

Galvánelemek 

működése, 

elektromotoros erő. 

Ionos vegyületek 

elektromos vezetése 

olvadékban és 

oldatban, elektrolízis. 

Vas mágneses 

tulajdonsága. 
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áramkörök összeállítására 

kapcsolási rajz alapján. 

 

Matematika: 

alapműveletek, 

egyenletrendezés, 

számok normálalakja. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: áram 

biológiai hatása, 

elektromos áram a 

háztartásban, 

biztosíték, 

fogyasztásmérők, 

balesetvédelem. 

Világítás fejlődése és 

korszerű világítási 

eszközök. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

 

Informatika: 

mikroelektronikai 

áramkörök, mágneses 

információrögzítés. 

Ohm törvénye, áram- és 

feszültségmérés. 

Fogyasztók (vezetékek) 

ellenállása. Fajlagos ellenállás. 

Vezetőképesség. 

Ismerje az elektromos ellenállás, 

fajlagos ellenállás fogalmát, 

mértékegységét és mérésének 

módját. Legyen képes a 

táblázatból kikeresett fajlagos 

ellenállásértékek alapján 

összehasonlítani különböző 

fémek vezetőképességét. 

Ohm törvénye teljes áramkörre. 

Elektromotoros erő, 

kapocsfeszültség, a belső 

ellenállás fogalma. 

 

Az elektromos mező munkája az 

áramkörben. Az elektromos 

teljesítmény. 

Az elektromos áram hőhatása. 

Tudja Ohm törvényét. Legyen 

képes egyszerű számításokat 

végezni Ohm törvénye alapján, a 

számítás eredményét tudja 

egyszerű mérésekkel ellenőrizni. 

Ismerje a telepet jellemző 

elektromotoros erő és a belső 

ellenállás fogalmát, Ohm 

törvényét teljes áramkörre. 

Tudja értelmezni az elektromos 

áram teljesítményét, munkáját. 

Legyen képes egyszerű 

számítások elvégzésére. Tudja 

értelmezni a fogyasztókon 

feltüntetett teljesítményadatokat. 

Összetett hálózatok. Kirchhoff I. 

és II. törvénye (összekapcsolása 

a töltésmegmaradás 

törvényével). 

Ellenállások kapcsolása. Az 

eredő ellenállás fogalma, 

számítása. 

Ismerje Kirchhoff törvényeit, 

tudja alkalmazni azokat 

ellenállás-kapcsolások 

eredőjének számítása során.  

Az áram vegyi hatása. 

Az akkumulátor működése. 

 

Az áram biológiai hatása. 

Bioáramok az élő szervezetben. 

Tudja, hogy az elektrolitokban 

mozgó ionok jelentik az áramot. 

Ismerje az elektrolízis fogalmát, 

néhány gyakorlati alkalmazását. 

Értse, hogy az áram vegyi hatása 

és az élő szervezeteket károsító 

hatása között összefüggés van.  

Ismerje az alapvető elektromos 

érintésvédelmi szabályokat és 

azokat a gyakorlatban is tartsa 

be. 

Az egyenáram mágneses hatása 

– a mágneses kölcsönhatás 

fogalma.  

Áram és mágnes, áram és áram 

Tudja bemutatni az áram 

mágneses terét egyszerű 

kísérlettel. 

Ismerje a tér jellemzésére 
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kölcsönhatása. 

Egyenes vezetőben folyó 

egyenáram mágneses terének 

vizsgálata. A mágneses mezőt 

jellemző indukcióvektor 

fogalma, mágneses erővonalak, a 

vasmag (ferromágneses közeg) 

szerepe a mágneses hatás 

szempontjából. 

 

Az elektromágnes és gyakorlati 

alkalmazásai. 

Az elektromotor működése. 

alkalmas mágneses 

indukcióvektor fogalmát.  

Legyen képes a mágneses és az 

elektromos mező jellemzőinek 

összehasonlítására, a 

hasonlóságok és különbségek 

bemutatására. 

 

Tudja értelmezni az áramra ható 

erőt mágneses térben. 

 

Ismerje az egyenáramú motor 

működésének elvét.  

Lorentz-erő – mágneses tér 

hatása mozgó szabad töltésekre. 

Ismerje a Lorentz-erő fogalmát 

és tudja alkalmazni néhány 

jelenség értelmezésére 

(katódsugárcső, ciklotron). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Áramkör, ellenállás, fajlagos ellenállás, az egyenáram teljesítménye és 

munkája, elektromotoros erő, belső ellenállás, az áram hatásai (hő, kémiai, 

biológiai, mágneses), elektromágnes, Lorentz-erő, elektromotor. 

 

Tematikai egység Tematikus évi mérési gyakorlatok 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A mérési gyakorlathoz szükséges alapismeretek.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kísérletező készség, a mérési kompetencia életkori szintnek megfelelő 

fejlesztése kiscsoportos munkaformában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A félévenkénti mérési gyakorlat 

a helyi tanterv/tanár döntése 

alapján (ajánlott az érettségi 

mindenkori kísérleti feladatai 

közül a félévi tananyaghoz 

illeszkedően kiválasztani). 

A mérésekkel kapcsolatos 

alapvető elméleti ismeretek 

felfrissítése.  

A kiscsoportos kísérletezés 

munkafolyamatainak önálló 

megszervezése és megvalósítása. 

Az eredmények értelmezése, a 

mérésekkel kapcsolatos alapvető 

elméleti ismeretek alkalmazása. 

Az eredmények bemutatása. 

Mérési jegyzőkönyv elkészítése, 

a mérések hibájának becslése, a 

későbbi mérések során a mérés 

pontosságának, a mérési hiba 

okainak megadása. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

A kísérletezési, mérési kompetencia, a megfigyelő, rendszerező készség 

fejlődése. 

A gázok makroszkopikus állapotjelzői és összefüggéseik, az ideális gáz 

golyómodellje, a nyomás és a hőmérséklet kinetikus értelmezése 

golyómodellel. 

Hőtani alapfogalmak, a hőtan főtételei, hőerőgépek. Annak ismerete, 

hogy gépeink működtetése, az élő szervezetek működése csak energia 

befektetése árán valósítható meg, a befektetett energia jelentős része 

elvész, a működésben nem hasznosul, „örökmozgó” létezése elvileg 

kizárt. Mindennapi környezetünk hőtani vonatkozásainak ismerete. 

Az energiatudatosság fejlődése. 

Az elektrosztatika alapjelenségei és fogalmai, az elektromos és a 

mágneses mező fizikai objektumként való elfogadása. Az áramokkal 

kapcsolatos alapismeretek és azok gyakorlati alkalmazásai, egyszerű 

feladatok megoldása. 
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11. évfolyam 

 

Évi óraszám: 136  

4 óra/hét  

Mechanikai rezgések   15 óra 

Mechanikai hullámok, hangtan 15 óra 

Elektromágneses indukció, váltóáram 20 óra 

Elektromágneses rezgések, hullámok 10 óra  

Hullám- és sugároptika   20 óra 

Mechanikai kiegészítések: 

merev testek mechanikája  15 óra 

Atomfizika I. - héjfizika  15 óra 

Kondenzált anyagok szerkezete 

és fizikai tulajdonságai   6 óra 

mérési gyakorlatok   6 óra 

Gyakorlás, ellenőrzés, hiánypótlás 14 óra  

 

Összesen    136 óra 

 

 

Tematikai egység Mechanikai rezgések 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A forgásszögek szögfüggvényei. A körmozgás kinematikája, a dinamika 

alapegyenlete, a rugó erőtörvénye, kinetikus energia, rugóenergia. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rezgések témakörével a későbbi fejezetek (mechanikai hullámok, a 

hangtan, a váltakozó áramok témaköre, az elektromágneses rezgések 

értelmezése, az elektromágneses hullámok jelenségköre, a 

kvantummechanika anyagszerkezeti vonatkozásai) megalapozását 

készíti elő. Az egyszerű, tanulókísérleti módszerekkel is 

meghatározható összefüggések feltárásával azoknak a jelenségeknek 

kézzelfoghatóvá tételét segítjük elő, amelyek elvontabb megfelelőit 

ezáltal később könnyebben sajátíthatják el a tanulók. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A rugóra akasztott rezgő test 

kinematikai vizsgálata. 

A tanuló ismerje a rezgő test 

jellemző paramétereit 

(amplitúdó, rezgésidő, 

frekvencia, körfrekvencia). 

Ismerje és tudja grafikusan 

ábrázolni a mozgás kitérés-idő, 

sebesség-idő, gyorsulás-idő 

függvényeit. 

Legyen képes rezgésekkel 

kapcsolatos egyszerű kísérletek, 

mérések elvégzésére. 

Matematika: 

periodikus 

függvények. 

 

Filozófia: az idő 

filozófiai kérdései. 

 

Informatika: az 

informatikai eszközök 

működésének alapja, 

az órajel. 

A rezgés dinamikai vizsgálata.  Tudja, hogy a harmonikus rezgés 
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dinamikai feltétele a lineáris 

erőtörvény. Legyen képes felírni 

a rugón rezgő test 

mozgásegyenletét. 

A rezgésidő meghatározása. 

 

Fonálinga. 

Tudja, hogy a rezgésidőt a test 

tömege és a rugóállandó 

határozza meg. Legyen képes a 

rezgésidő számítására és az 

eredmény ellenőrzésére 

méréssel.  

Tudja, hogy a kis kitérésű 

fonalinga mozgása harmonikus 

rezgésnek tekinthető, a 

lengésidőt az inga hossza és a 

nehézségi gyorsulás határozza 

meg. 

A rezgőmozgás energetikai 

vizsgálata. 

A mechanikai 

energiamegmaradás harmonikus 

rezgés esetén. 

Legyen képes az 

energiaviszonyok értelmezésére 

a rezgés során. Tudja, hogy a 

feszülő rugó energiája a test 

mozgási energiájává alakul, 

majd újból rugóenergiává. Ha a 

csillapító hatások 

elhanyagolhatók, a rezgésre 

érvényes a mechanikai energia 

megmaradása.  

Tudja, hogy a környezeti hatások 

(súrlódás, közegellenállás) miatt 

a rezgés csillapodik, de eközben 

a rezgésidő nem változik.  

Ismerje a rezonancia jelenségét 

és ennek gyakorlati jelentőségét. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Harmonikus rezgés, lineáris erőtörvény, rezgésidő. 

 

 

Tematikai egység Mechanikai hullámok, hangtan 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Rezgés, sebesség, hangtani jelenségek, alapismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mechanikai hullámjelenségek feldolgozása a rezgések szerves 

folytatásaként. A rezgésállapot terjedésének bemutatása rugalmas 

közegben, a hullám időbeli és térbeli periodicitása. Speciális 

hullámjelenségek, energia terjedése a hullámban. A mechanikai 

hullámok gyakorlati jelentőségének bemutatása, különös tekintettel a 

hangtanra. 

Problémák, jelenségek, Követelmények Kapcsolódási pontok 
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gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

A hullám fogalma, jellemzői. A tanuló tudja, hogy a 

mechanikai hullám a 

rezgésállapot terjedése valamely 

közegben, anyagi részecskék 

nem haladnak a hullámmal, a 

hullámban energia terjed. 

Matematika: 

trigonometrikus 

függvények.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

zajvédelem és az 

egészséges 

környezethez való jog 

(élet az autópályák, 

repülőterek 

szomszédságában). 

 

Földrajz: 

földrengések, 

lemeztektonika, 

árapály-jelenség. 

 

Biológia-egészségtan: 

A hallás. 

Hang az állatvilágban. 

Gyógyító hang, 

ultrahang a 

gyógyászatban, 

fájdalomküszöb.  

 

Ének-zene: 

hangmagasság, 

hangerő, felhangok, 

hangszín, akusztika. 

Hullámterjedés egy 

dimenzióban.  

Kötélhullámok esetén értelmezze 

a hullám térbeli és időbeli 

periodicitását jellemző 

mennyiségeket (hullámhossz, 

periódusidő). 

Ismerje a longitudinális és 

transzverzális hullámok 

fogalmát. 

A hullámot leíró függvény. 

Hullámok találkozása, 

állóhullámok. 

Tudja, hogy a hullámot leíró 

függvény a forrástól tetszőleges 

távolságra lévő pont rezgési 

kitérését adja meg az idő 

függvényében. Legyen képes 

felírni a függvényt és értelmezni 

a formulában szereplő 

mennyiségeket.  

Ismerje a terjedési sebesség, a 

hullámhossz és a periódusidő 

kapcsolatát. 

Tudja, hogy a hullámok 

akadálytalanul áthaladhatnak 

egymáson.  

Ismerje az állóhullám fogalmát 

és kialakulásának feltételét. 

Felületi hullámok.  

Hullámok visszaverődése, törése. 

Hullámok interferenciája, az 

erősítés és a gyengítés feltételei. 

Hullámkádas kísérletek alapján 

értelmezze a hullámok 

visszaverődését, törését. 

Értse az interferencia jelenségét 

és értelmezze a Huygens–

Fresnel-elv segítségével az 

erősítés és gyengítés (kioltás) 

feltételeit. 

Kiterjedt testek sajátrezgései.  

 

Térbeli hullámok. 

Jelenségek: 

földrengéshullámok, 

lemeztektonika. 

Ismerje a véges kiterjedésű 

rugalmas testekben kialakuló 

állóhullámok jelenségét, a test 

ún. „sajátrezgéseit”. Tudja, hogy 

alkalmas frekvenciájú rezgés 

állandósult hullámállapotot 

(állóhullám) eredményezhet.  
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A hang, mint a térben terjedő 

hullám. 

 

A hang fizikai jellemzői. 

Alkalmazások: hallásvizsgálat. 

Hangszerek, a zenei hang 

jellemzői. 

 

Ultrahang és infrahang.  

 

Hangsebesség mérése. 

Tudja, hogy a hang mechanikai 

rezgés, ami a levegőben 

longitudinális hullámként terjed. 

Ismerje a hangmagasság, a 

hangerősség, a terjedési sebesség 

fogalmát. 

Legyen képes legalább egy 

hangszer működésének 

magyarázatára.  

Ismerje az ultrahang és az 

infrahang fogalmát, gyakorlati 

alkalmazását. 

Ismerje a hallás fizikai alapjait, a 

hallásküszöb és a zajszennyezés 

fogalmát.  

Ismerjen legalább egy kísérleti 

módszert a hangsebesség 

meghatározására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hullám, hullámhossz, periódusidő, transzverzális hullám, longitudinális 

hullám, hullámtörés, interferencia, állóhullám, hanghullám, hangsebesség, 

hangmagasság, hangerő, rezonancia.  

 

 

Tematikai egység Elektromágneses indukció, váltóáram 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Mágneses tér, az áram mágneses hatása, feszültség, áram. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az áramköri elemekhez kötött, helyi mágneses és elektromos mező 

jellemzői, az indukált elektromos mező és a nyugvó töltések által keltett 

erőtér közötti lényeges szerkezeti különbség kiemelése. A változó 

mágneses és elektromos terek fogalmi összekapcsolása. Az 

elektromágneses indukció gyakorlati jelentőségének bemutatása. 

Az indukált elektromos mező és a nyugvó töltések által keltett erőtér 

közötti lényeges szerkezeti különbség kiemelése.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A mozgási indukció.  A tanuló ismerje a mozgási 

indukció alapjelenségét, és tudja 

azt a Lorentz-erő segítségével 

értelmezni. 

Kémia: elektromos 

áram, elektromos 

vezetés. 

 

Matematika: trigono-

metrikus függvények, 

függvénytranszformá-

ció. 

 

Technika, életvitel és 

Váltakozó feszültség keltése, a 

váltóáramú generátor elve 

(mozgási indukció mágneses 

térben forgatott tekercsben). 

 

Lenz törvénye. 

Értelmezze a váltakozó 

feszültség keletkezését 

mozgásindukcióval. 

Ismerje a szinuszosan váltakozó 

feszültséget és áramot leíró 

függvényt, tudja értelmezni a 



 
 

573 

 

 

A váltakozó feszültség és áram 

jellemző paraméterei. 

 

Váltóáramú ellenállások. 

Ohm törvénye váltóáramú 

hálózatban. 

benne szereplő mennyiségeket. 

 

Ismerje Lenz törvényét. 

 

Ismerje a váltakozó áram 

effektív hatását leíró 

mennyiségeket (effektív 

feszültség, áram, teljesítmény). 

Értse, hogy a tekercs és a 

kondenzátor ellenállásként 

viselkedik a váltakozó áramú 

hálózatban. Ismerje sajátságát, 

hogy nem csupán az áram és 

feszültség nagyságának arányát 

változtatja, de a két függvény 

fázisviszonyait is módosítja.  

gyakorlat: az áram 

biológiai hatása, 

balesetvédelem, 

elektromos áram a 

háztartásban, 

biztosíték, 

fogyasztásmérők. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

A nyugalmi indukció, az 

elektromágneses indukció 

jelensége.  

Faraday indukciós törvénye, 

Lenz törvénye.  

Ismerje a nyugalmi indukció 

jelenségét és tudja azt egyszerű 

jelenségbemutató kísérlettel 

szemléltetni.   

Ismerje Faraday indukciós 

törvényét és legyen képes a 

törvény alkalmazásával egyszerű 

feladatok megoldására. Tudja 

értelmezni Lenz törvényét a 

nyugalmi indukció jelenségeire. 

Transzformátor. 

Gyakorlati alkalmazások. 

Értelmezze a transzformátor 

működését az indukciótörvény 

alapján. 

Tudjon példákat a 

transzformátorok gyakorlati 

alkalmazására. 

Az önindukció jelensége. Ismerje az önindukció jelenségét 

és szerepét a gyakorlatban.  

Az elektromos energiahálózat. 

A háromfázisú energiahálózat 

jellemzői. 

Az energia szállítása az erőműtől 

a fogyasztóig. 

Távvezeték, transzformátorok. 

 

Az elektromos energiafogyasztás 

mérése. 

Az energiatakarékosság 

lehetőségei. 

 

Tudomány- és technikatörténet 

Jedlik Ányos, Siemens szerepe. 

Ismerje a hálózati elektromos 

energia előállításának gyakorlati 

megvalósítását, az elektromos 

energiahálózat felépítését és 

működésének alapjait. 

 

Ismerje az elektromos 

energiafogyasztás mérésének 

fizikai alapjait, az 

energiatakarékosság gyakorlati 

lehetőségeit a köznapi életben. 
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Ganz, Diesel mozdonya. 

A transzformátor magyar 

feltalálói. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgási indukció, nyugalmi indukció, önindukció, váltóáramú generátor, 

váltóáramú elektromos hálózat. 

 

 

Tematikai egység Elektromágneses rezgés, elektromágneses hullám 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Elektromágneses indukció, önindukció, kondenzátor, kapacitás, 

váltakozó áram.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektromágneses sugárzások fizikai hátterének bemutatása. A változó 

elektromos és mágneses mezők szimmetrikus kapcsolatának, 

következményének létrejövő változó elektromágneses mező, levállik az 

áramköri forrásokról és terjednek a térben. Az így létrejött 

elektromágneses tér az anyagi világ újfajta szubsztanciájának tekinthető 

(terjedni képes, energiája van). Az elektromágneses hullámok 

spektrumának bemutatása, érzékszerveinkkel, illetve műszereinkkel 

érzékelt egyes spektrum-tartományainak jellemzőinek kiemelése. Az 

információ elektromágneses úton történő továbbításának elméleti és 

kísérleti megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromágneses rezgőkör, 

elektromágneses rezgések. 

A tanuló ismerje az 

elektromágneses rezgőkör 

felépítését és működését. 

Tudja, hogy a vezetékek 

ellenállása miatt fellépő 

energiaveszteségek miatt a 

rezgés csillapodik, csillapítatlan 

elektromágneses rezgések 

előállítása energiapótlással 

(visszacsatolás) biztosítható. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

kommunikációs 

eszközök, 

információtovábbítás 

üvegszálas kábelen, 

levegőben, az 

információ 

tárolásának 

lehetőségei. 

 

Biológia-egészségtan: 

élettani hatások, a 

képalkotó 

diagnosztikai 

eljárások, a megelőzés 

szerepe. 

 

Informatika: 

információtovábbítás 

jogi szabályozása, 

internetjogok és -

Elektromágneses hullám, 

hullámjelenségek. 
 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

információtovábbítás 

elektromágneses hullámokkal. 

Adó-vevő, moduláció. 

Mobiltelefon-hálózat. 

Ismerje az elektromágneses 

hullám fogalmát, tudja, hogy az 

elektromágneses hullámok 

fénysebességgel terjednek, a 

terjedéséhez nincs szükség 

közegre. Egyszerű jelenség-

bemutató kísérlet alapján tudja 

magyarázni, hogy távoli, 

rezonanciára hangolt rezgőkörök 

között az elektromágneses 

hullámok révén energiaátvitel 

lehetséges fémes összeköttetés 
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nélkül. Értse, hogy ez az alapja a 

jelek (információ) 

továbbításának. 

szabályok.  

 

Vizuális kultúra: 

Képalkotó eljárások 

alkalmazása a digitális 

művészetekben, 

művészi 

reprodukciók. A 

média szerepe. 

Az elektromágneses spektrum. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

hőfénykép, röntgenteleszkóp, 

rádiótávcső. 

Ismerje az elektromágneses 

hullámok 

frekvenciatartományokra 

osztható spektrumát és az egyes 

tartományok jellemzőit. 

Az elektromágneses hullám 

energiája. 

 

Az elektromágneses hullámok 

gyakorlati alkalmazása. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: a rádiózás fizikai 

alapjai. 

A tévéadás és -vétel elvi alapjai. 

A GPS műholdas 

helymeghatározás. 

A mobiltelefon. 

A mikrohullámú sütő. 

Tudja, hogy az elektromágneses 

hullámban energia terjed. 

 

Legyen képes példákon 

bemutatni az elektromágneses 

hullámok gyakorlati 

alkalmazását. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromágneses rezgőkör, rezgés, rezonancia, elektromágneses hullám, 

elektromágneses spektrum. 

 

Tematikai egység Hullám- és sugároptika 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
 Korábbi geometriai optikai ismeretek, hullámtulajdonságok, 

elektromágneses spektrum.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A fény és a fényjelenségek tárgyalása az elektromágneses hullámokról 

tanultak alapján. A fény gyakorlati szempontból kiemelt szerepének 

tudatosítása, hétköznapi fényjelenségek és optikai eszközök 

működésének értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény mint elektromágneses 

hullám. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

a lézer mint fényforrás, a lézer 

sokirányú alkalmazása. 

Tudja a tanuló, hogy a fény 

elektromágneses hullám, az 

elektromágneses spektrum egy 

meghatározott 

frekvenciatartományához 

tartozik.  

Biológia-egészségtan: 

A szem és a látás, a 

szem egészsége. 

Látáshibák és 

korrekciójuk. 

Az energiaátadás 

szerepe a gyógyászati 

alkalmazásoknál, a 

fény élettani hatása 

napozásnál. A fény 

szerepe a 

A fény terjedése, a vákuumbeli 

fénysebesség. 

A történelmi kísérletek a fény 

terjedési sebességének 

meghatározására. 

Tudja a vákuumbeli 

fénysebesség értékét és azt, hogy 

mai tudásunk szerint ennél 

nagyobb sebesség nem létezhet 

(határsebesség). 
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A fény visszaverődése, törése új 

közeg határán (tükör, prizma). 

Ismerje a fény terjedésével 

kapcsolatos geometriai optikai 

alapjelenségeket (visszaverődés, 

törés) és az ezekre vonatkozó 

törvényeket.  

gyógyászatban és a 

megfigyelésben. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A fény 

szerepe. Az 

Univerzum 

megismerésének 

irodalmi és művészeti 

vonatkozásai, színek a 

művészetben. 

 

Vizuális kultúra: a 

fényképezés mint 

művészet. 

Elhajlás, interferencia, 

polarizáció (optikai rés, optikai 

rács). 

Ismerje a fény hullámtermészetét 

bizonyító kísérleti jelenségeket 

(elhajlás, interferencia, 

polarizáció) és értelmezze 

azokat.  

Ismerje a fény hullámhosszának 

mérését optikai ráccsal. 

A fehér fény színekre bontása. 

Diszperziós és diffrakciós 

színkép. 

A diszperzió jelensége. 

Optikai rács. 

Ismerje Newton történelmi 

prizmakísérletét, és tudja 

értelmezni a fehér fény összetett 

voltát. 

Csoportosítsa a színképeket 

(folytonos, vonalas; abszorpciós, 

emissziós színképek. 

A geometriai optika alkalmazása. 

Képalkotás. 

Jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

a látás fizikája, a szivárvány. 

Ismerje a geometriai optika 

legfontosabb alkalmazásait.  

Értse a leképezés fogalmát, 

tükrök, lencsék képalkotását. 

Legyen képes egyszerű 

képszerkesztésekre és tudja 

alkalmazni a leképezési törvényt 

egyszerű számításos 

feladatokban.   

Ismerje és értse a gyakorlatban 

fontos optikai eszközök 

(periszkóp, egyszerű nagyító, 

mikroszkóp, távcső. szemüveg) 

működését. 

Legyen képes egyszerű optikai 

kísérletek, mérések elvégzésére 

(lencse fókusztávolságának 

meghatározása, 

hullámhosszmérés optikai 

ráccsal). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A fény mint elektromágneses hullám, fénytörés, visszaverődés, elhajlás, 

interferencia, polarizáció, diszperzió, spektroszkópia, képalkotás. 

 

Tematikai egység Mechanikai kiegészítések: merev testek mechanikája 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Körmozgás, merev test, forgatónyomaték, mozgásegyenlet, kinetikus 

energia, perdület, perdületmegmaradás. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A mechanika korábbi tárgyalásából kimaradt, nagyobb matematikai 

felkészültséget igénylő részeinek tárgyalása. Jelenségek és gyakorlati 

alkalmazások szemléletformáló tárgyalása a perdület, és a 

perdületmegmaradás, a tiszta gördülés alapján.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A merev test fogalma, 

egyensúlya. 

Ismerje a tanuló a kiterjedt test 

egyensúlyi feltételeit és tudja 

azokat egyszerű feladatok során 

alkalmazni.  

Vegye észre a műszaki 

gyakorlatban, az építészetben és 

a köznapi életben a statikai 

ismeretek fontosságát.  

Testnevelés és sport: 

kondicionáló gépek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Erőátviteli 

eszközök, technikai 

eszközök, a 

tehetetlenség szerepe 

gyors fékezés esetén. 

Biztonsági öv, 

ütközéses balesetek, a 

gépkocsi biztonsági 

felszerelése, a 

biztonságos fékezés. 

Rögzített tengely körül forgó 

merev test mozgásának 

kinematikai leírása. 

Ismerje a tengellyel rögzített test 

forgó mozgásának kinematikai 

leírását, lássa a forgómozgás és a 

haladó mozgás leírásának 

hasonlóságát. 

Az egyenletesen változó 

forgómozgás dinamikai leírása. 

Ismerje a forgómozgás dinamikai 

leírását. Tudja, hogy a test 

forgásának megváltoztatása a 

testre ható forgatónyomatékok 

hatására történik. Lássa a 

párhuzamot a haladó mozgás és a 

fogómozgás dinamikai 

leírásában. 

Tehetetlenségi nyomaték. Ismerje a tehetetlenségi 

nyomaték fogalmát és 

meghatározását egyszerű 

speciális esetekben. 

A perdület, perdülettétel,  

perdület-megmaradás. 

Alkalmazások: 

pörgettyűhatás, a Naprendszer 

eredő perdülete.  

Ismerje a perdület fogalmát, 

legyen képes megfogalmazni a 

perdület-tételt, ismerje a perdület 

megmaradásának 

feltételrendszerét.  

Forgási energia. A haladó mozgás kinetikus 

energiájának analógiájára ismerje 

a forgási energia fogalmát és 

tudja azt használni egyszerű 

problémák megoldásában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Forgatónyomaték, szöggyorsulás, tehetetlenségi nyomaték, perdület, 

forgási energia, perdületmegmaradás, tiszta gördülés. 
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Tematikai egység Atomfizika I. – héjfizika 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Az anyag atomos szerkezete.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az atomfizika tárgyalásának összekapcsolása a kémiai tapasztalatokon 

(súlyviszonytörvények) alapuló atomelmélettel. A fizikában alapvető 

modellalkotás folyamatának bemutatása az atommodellek változásain 

keresztül. A klasszikus szemlélettől alapvetően különböző, döntően 

matematikai számításokon alapuló kvantummechanikai atommodell 

egyszerűsített képszerű bemutatása. A kvantummechanikai atommodell 

tárgyalása során a kémiában korábban tanultak felelevenítése, 

integrálása.  

A műszaki-technikai szempontból alapvető félvezetők sávszerkezetének 

kvalitatív, kvantummechanikai szemléletű megalapozása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az anyag atomos felépítése 

felismerésének történelmi 

folyamata. 

Ismerje a tanuló az atomok 

létezésére utaló korai 

természettudományos 

tapasztalatokat, tudjon 

meggyőzően érvelni az atomok 

létezése mellett. 

 

Ismerje az atomelmélet 

kialakulásának fontosabb 

állomásait Démokritosz 

természetfilozófiájától Dalton 

súlyviszonytörvényeiig.  

 

Lássa az Avogadro-törvény és a 

kinetikus gázelmélet jelentőségét 

az atomelmélet elfogadtatásában. 

Lássa a kapcsolatot a  

Faraday-törvények (elektrolízis) 

és az elektromosság atomi 

szerkezete között. 

Kémia: az anyag 

szerkezetéről alkotott 

elképzelések, a 

változásukat előidéző 

kísérleti tények és a 

belőlük levont 

következtetések, a 

periódusos rendszer 

elektronszerkezeti 

értelmezése. 

 

Matematika: 

folytonos és diszkrét 

változó. 

 

Filozófia: ókori görög 

bölcselet; az anyag 

mélyebb 

megismerésének 

hatása a 

gondolkodásra, a 

tudomány 

felelősségének 

kérdései, a 

megismerhetőség 

határai és korlátai. 

A modern atomelméletet 

megalapozó felfedezések. 

A korai atommodellek. 

Az elektron felfedezése: 

Thomson-modell. 

Az atommag felfedezése: 

Rutherford-modell. 

Értse az atomról alkotott 

elképzelések (atommodellek) 

fejlődését: a modell mindig 

kísérleteken, méréseken alapul, 

azok eredményeit magyarázza; 

új, a modellel már nem 

értelmezhető, azzal 

ellentmondásban álló kísérleti 

tapasztalatok esetén új modell 

megalkotására van szükség. 

Mutassa be a modellalkotás 
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lényegét Thomson és Rutherford 

modelljén, a modellt megalapozó 

és megdöntő kísérletek, 

jelenségek alapján. 

A kvantumfizika megalapozása: 

Hőmérsékleti sugárzás – a 

Planck-féle kvantumhipotézis.  

Fényelektromos hatás – Einstein-

féle fotonelmélet. 

A fény kettős természete. 

Gázok vonalas színképe. 

Franck–Hertz-kísérlet. 

Ismerje a kvantumfizikát 

megalapozó jelenségeket 

(hőmérsékleti sugárzás, 

fényelektromos hatás, a fény 

kettős természete). 

Bohr-féle atommodell. Ismerje a Bohr-féle atommodell 

kísérleti alapjait (spektroszkópia, 

Rutherford-kísérlet).  

Legyen képes összefoglalni a 

modell lényegét és bemutatni, 

mennyire alkalmas az a gázok 

vonalas színképének 

értelmezésére és a kémiai 

kötések magyarázatára. 

A periódusos rendszer 

értelmezése, Pauli-elv. 

A fizikai alapok ismeretében 

tekintse át a kémiában tanult 

Pauli-elvet is használva a 

periódusos rendszer felépítését.  

Az elektron kettős természete, de 

Broglie-hullámhossz. 

Alkalmazás: az 

elektronmikroszkóp. 

Ismerje az elektron 

hullámtermészetét igazoló 

elektroninterferencia-kísérletet. 

Értse, hogy az elektron 

hullámtermészetének ténye új 

alapot ad a mikrofizikai 

jelenségek megértéséhez. 

A kvantummechanikai 

atommodell. 

Tudja, hogy a 

kvantummechanikai atommodell 

az elektronokat hullámként írja 

le, a kinetikus energia a 

hullámhossz függvénye. 

Tudja, hogy a stacioner állapotú 

elektron állóhullámként fogható 

fel, hullámhossza, ezért az 

energiája is kvantált. 

Tudja, hogy az elektronok 

impulzusa és helye egyszerre 

nem mondható meg pontosan. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atom, atommodell, elektronhéj, energiaszint, kettős természet, Pauli-elv, 

Bohr-modell, Heisenberg-féle határozatlansági reláció. 
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Tematikai egység Kondenzált anyagok szerkezete és fizikai tulajdonságai 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Atomok, ionok, molekulák, kémiai kötések, kondenzált halmazállapotok.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kondenzált anyagok tulajdonságainak mikroszerkezeti értelmezése az 

atomfizikában megtanult alapismeretek felhasználásával. Megértetése és 

az azokról alkotott kép célszerű módosítása. A modern anyagfizika és 

technika alapjainak megértetése kvantummechanikai atommodell 

szemléletes ismerete alapján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ionkristályok szerkezete és fizikai 

tulajdonságai. 

A tanuló lássa a kapcsolatot az 

ionrácsos anyagok 

makroszkopikus fizikai 

sajátságai és mikroszerkezete 

között.  

Kémia: Ionrácsok 

szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

összefüggések, 

poliszacharidok, 

fehérjék, nukleinsavak 

szerkezete és funkciói 

közötti összefüggések, 

fémrácsok szerkezete 

és tulajdonságai 

közötti összefüggések. 

Az atomrácsok 

szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

összefüggések. 

 

Informatika: modern 

technikai eszközök, 

számítógépek, 

mobiltelefon, 

hálózatok. 

Fémek elektromos vezetése. 

 

Jelenség: szupravezetés. 

Ismerje a fémes kötés kvalitatív 

kvantummechanikai 

értelmezését. 

Legyen kvalitatív képe a fémek 

elektromos ellenállásának 

klasszikus mikroszerkezeti 

értelmezéséről (Drude-modell). 

Félvezetők szerkezete és vezetési 

tulajdonságai. 

 

Mikroelektronikai alkalmazások: 

dióda, tranzisztor, LED, 

fényelem stb. 

A kovalens kötésű kristályok 

szerkezete alapján értelmezze a 

szabad töltéshordozók keltését 

tiszta félvezetőkben. 

Ismerje a szennyezett félvezetők 

elektromos tulajdonságait. 

Tudja magyarázni a p-n 

átmenetet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mikroszerkezet, kémiai kötés, ionkristály, fém, félvezető, 

makromolekulájú anyag. 

 

Tematikai egység Tematikus évi mérési gyakorlatok 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A tantervi tematikának megfelelő alapismeretek.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kísérletező készség, a mérési kompetencia életkori szintnek 

megfelelő fejlesztése kiscsoportos munkaformában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A félévenkénti mérési gyakorlat 

a helyi tanterv/tanár döntése 

alapján (ajánlott az érettségi 

mindenkori kísérleti feladatai 

közül a félévi tananyaghoz 

illeszkedően kiválasztani). 

A mérésekkel kapcsolatos 

alapvető elméleti ismeretek 

felfrissítése.  

A kiscsoportos kísérletezés 

munkafolyamatainak önálló 

megszervezése és megvalósítása. 

Az eredmények értelmezése, a 

mérésekkel kapcsolatos alapvető 

elméleti ismeretek alkalmazása. 

Az eredmények bemutatása.  

Mérési jegyzőkönyv elkészítése, 

a mérés pontosságának, a mérési 

hiba okainak megadása. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 11. 

évfolyam végén 

A mechanikai fogalmak bővítése a rezgések és hullámok témakörével, 

valamint a forgómozgás és a síkmozgás gyakorlatban is fontos 

ismereteivel. 

Az elektromágneses indukcióra épülő mindennapi alkalmazások fizikai 

alapjainak ismerete: elektromos energiahálózat, elektromágneses 

hullámok. 

Az optikai jelenségek értelmezése hármas modellezéssel (geometriai 

optika, hullámoptika, fotonoptika). Hétköznapi optikai jelenségek 

értelmezése.  

A modellalkotás jellemzőinek bemutatása az atommodellek fejlődésén. 

Alapvető ismeretek a kondenzált anyagok szerkezeti és fizikai 

tulajdonságainak összefüggéseiről. 

Képesség önálló ismeretszerzésre, forráskeresésre, azok szelektálására és 

feldolgozására. 
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12. évfolyam 

 

Évi óraszám: 112  

4 óra/hét  

 

Atomfizika II. - magfizika  20 óra 

Csillagászat és asztrofizika elemei 20 óra 

Környezetfizika    10 óra 

Fizika és társadalom   5 óra 

Mérési gyakorlatok   12 óra 

Rendszerező összefoglalás  45 óra   

 

Összesen    112 óra 

 

Tematikai egység Atomfizika II. – magfizika 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Atommodellek, Rutherford-kísérlet, rendszám, tömegszám, izotópok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A magfizika alapismereteinek bemutatása a XX. századi történelmi 

események, a nukleáris energiatermelés, a mindennapi életben történő 

széleskörű alkalmazás és az ezekhez kapcsolódó nukleáris kockázat 

kérdéseinek szempontjából. Az ismereteken alapuló energiatudatos 

szemlélet és a betegség felismerés és a terápia során fellépő reális 

kockázatok felelős vállalásának kialakítása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az atommag alkotórészei, 

tömegszám, rendszám, 

neutronszám. 

A tanuló ismerje az atommag 

jellemzőit (tömegszám, 

rendszám) és a mag 

alkotórészeit. 

Kémia: atommag, 

proton, neutron, 

rendszám, tömegszám, 

izotóp, radioaktív 

izotópok és 

alkalmazásuk, 

radioaktív bomlás. 

Hidrogén, hélium, 

magfúzió. 

 

Biológia-egészségtan: 

a sugárzások biológiai 

hatásai; a sugárzás 

szerepe az 

evolúcióban, a 

fajtanemesítésben a 

mutációk előidézése 

révén; a radioaktív 

sugárzások hatása. 

 

Földrajz: 

Az erős kölcsönhatás.  

Stabil atommagok létezésének 

magyarázata.  

Ismerje az atommagot összetartó 

magerők, avagy az ún. „erős 

kölcsönhatás” tulajdonságait, 

tudja értelmezni a mag kötési 

energiáját. 

Ismerje a tömegdefektus 

jelenségét és kapcsolatát a kötési 

energiával. 

Kvalitatív szinten ismerje az 

atommag cseppmodelljét. 

Magreakciók. Tudja értelmezni a fajlagos 

kötési energia-tömegszám 

grafikont, és ehhez kapcsolódva 

tudja értelmezni a lehetséges 

magreakciókat. 

A radioaktív bomlás. Ismerje a radioaktív bomlás 
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típusait, a radioaktív sugárzás 

fajtáit és megkülönböztetésük 

kísérleti módszereit. Tudja, hogy 

a radioaktív sugárzás intenzitása 

mérhető. Ismerje a felezési idő 

fogalmát és ehhez kapcsolódóan 

tudjon egyszerű feladatokat 

megoldani. 

energiaforrások, az 

atomenergia szerepe a 

világ 

energiatermelésében. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

Hirosimára és 

Nagaszakira ledobott 

két atombomba 

története, politikai 

háttere, későbbi 

következményei. 

Einstein; Szilárd Leó, 

Teller Ede és Wigner 

Jenő, a 

világtörténelmet 

formáló magyar 

tudósok.  

 

Filozófia; etika: a 

tudomány 

felelősségének 

kérdései. 

 

Matematika: 

valószínűségszámítás.  

A természetes radioaktivitás. Legyen tájékozott a 

természetben előforduló 

radioaktivitásról, a radioaktív 

izotópok bomlásával kapcsolatos 

bomlási sorokról. Ismerje a 

radioaktív kormeghatározási 

módszer lényegét, tudja, hogy a 

radioaktív bomlás során 

felszabaduló energia adja a Föld 

belsejének magas hőmérsékletét, 

a számunkra is hasznosítható 

„geotermikus energiát”. 

Mesterséges radioaktív izotópok 

előállítása és alkalmazása. 

Legyen fogalma a radioaktív 

izotópok mesterséges 

előállításának lehetőségéről és 

tudjon példákat a mesterséges 

radioaktivitás néhány gyakorlati 

alkalmazására a gyógyászatban 

és a műszaki gyakorlatban. 

Maghasadás. 

Tömegdefektus, tömeg-energia 

egyenértékűség. 

 

A láncreakció fogalma, 

létrejöttének feltételei. 

Ismerje az urán–235 izotóp 

spontán hasadásának jelenségét. 

Tudja értelmezni a hasadással 

járó energia-felszabadulást. 

Értse a láncreakció lehetőségét 

és létrejöttének feltételeit. 

Az atombomba. Értse az atombomba 

működésének fizikai alapjait és 

ismerje egy esetleges nukleáris 

háború globális pusztításának 

veszélyeit. 

Az atomreaktor és atomerőmű. Ismerje az ellenőrzött 

láncreakció fogalmát, tudja, 

hogy az atomreaktorban 

ellenőrzött láncreakciót 

valósítanak meg és használnak 

energiatermelésre.  

Tájékozottság szintjén ismerje az 

atomerőművek legfontosabb 

funkcionális egységeit és a 
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működés biztonságát szolgáló 

technikát. Értse az atomenergia 

szerepét az emberiség növekvő 

energiafelhasználásában, ismerje 

előnyeit és hátrányait. 

Magfúzió. Értelmezze a magfúziót a 

fajlagos kötési energia-

tömegszám grafikon alapján. 

Legyen képes a magfúzió során 

felszabaduló energia becslésére a 

tömegdefektus alapján. 

Legyen tájékozott arról, hogy a 

csillagokban magfúziós 

folyamatok zajlanak, ismerje a 

Nap energiatermelését biztosító 

fúziós folyamat lényegét. 

Tudja, hogy a H-bomba pusztító 

hatását mesterséges magfúzió 

során felszabaduló energiája 

biztosítja. Tudja, hogy a békés 

energiatermelésre használható 

ellenőrzött magfúziót még nem 

sikerült megvalósítani, de ez 

lehet a jövő perspektivikus 

energiaforrása.  

A radioaktivitás kockázatainak 

leíró bemutatása. 

 

Sugárterhelés, sugárvédelem. 

Ismerje a kockázat fogalmát, 

számszerűsítésének módját és 

annak valószínűségi tartalmát.  

Ismerje a sugárvédelem 

fontosságát és a sugárterhelés 

jelentőségét.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Magerő, cseppmodell, kötési energia, tömegdefektus, maghasadás, 

radioaktivitás, magfúzió, láncreakció, atomreaktor, fúziós reaktor. 

 

Tematikai egység Csillagászat és asztrofizika 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A földrajzból tanult csillagászati alapismeretek, a bolygómozgás 

törvényei, a gravitációs erőtörvény. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak bemutatása, hogy a csillagászat, a megfigyelési módszerek gyors 

fejlődése révén a XXI. század vezető tudományává vált. A 

világegyetemről szerzett új ismeretek segítenek, hogy az emberiség 

felismerje a helyét a kozmoszban, miközben minden eddiginél magasabb 

szinten meggyőzően igazolják az égi és földi jelenségek törvényei 

azonosságát.   

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 
Követelmények Kapcsolódási pontok 
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ismeretek 

Leíró csillagászat. 

Problémák: 

a csillagászat kultúrtörténete. 

Geocentrikus és heliocentrikus 

világkép. 

Asztronómia és asztrológia. 

Alkalmazások: 

hagyományos és új csillagászati 

műszerek.  

Űrtávcsövek. 

Rádiócsillagászat. 

A tanuló legyen képes tájékozódni 

a csillagos égbolton. 

Ismerje a csillagászati 

helymeghatározás alapjait, a 

csillagászati koordináta-

rendszereket, az égi pólus, az 

egyenlítő, az ekliptika, a 

tavaszpont, az őszpont fogalmát.  

Ismerjen néhány csillagképet és 

legyen képes azokat megtalálni az 

égbolton. Ismerje a Nap és a Hold 

égi mozgásának jellemzőit, értse a 

Hold fázisainak változását, tudja 

értelmezni a hold- és 

napfogyatkozásokat. 

Tájékozottság szintjén ismerje a 

csillagászat megfigyelési 

módszereit az egyszerű távcsöves 

megfigyelésektől az űrtávcsöveken 

át a rádió-teleszkópokig.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Kopernikusz, 

Kepler, Newton 

munkássága. A 

napfogyatkozások 

szerepe az emberi 

kultúrában, a Hold 

„képének” 

értelmezése a 

múltban. 

 

Földrajz: a Föld 

forgása és 

keringése, a Föld 

forgásának 

következményei 

(nyugati szelek 

öve), a Föld belső 

szerkezete, 

földtörténeti 

katasztrófák, 

kráterbecsapódás 

keltette felszíni 

alakzatok.  

 

Biológia-

egészségtan: a Hold 

és az ember 

biológiai ciklusai, 

az élet feltételei. 

 

Kémia: a periódusos 

rendszer, a kémiai 

elemek keletkezése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret: „a 

csillagos ég alatt”.  

 

Filozófia: a 

kozmológia 

kérdései. 

Égitestek. Ismerje a legfontosabb égitesteket 

(bolygók, holdak, üstökösök, 

kisbolygók és aszteroidák, 

csillagok és csillagrendszerek, 

galaxisok, galaxishalmazok) és 

azok legfontosabb jellemzőit. 

 

Legyenek ismeretei a mesterséges 

égitestekről és azok gyakorlati 

jelentőségéről a tudományban és a 

technikában. 

A Naprendszer és a Nap. Ismerje a Naprendszer jellemzőit, 

a keletkezésére vonatkozó 

tudományos elképzeléseket. 

Tudja, hogy a Nap csak egy az 

átlagos csillagok közül, miközben 

a földi élet szempontjából 

meghatározó jelentőségű. Ismerje 

a Nap legfontosabb jellemzőit: 

a Nap szerkezeti felépítését, belső, 

energiatermelő folyamatait és 

sugárzását, a Napból a Földre 

érkező energia mennyiségét 

(napállandó). 

Népszerű szinten ismerje a 

Naprendszerre vonatkozó kutatási 

eredményeket, érdekességeket. 
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A csillagfejlődés: 

a csillagok szerkezete, 

energiamérlege és keletkezése. 

Kvazárok, pulzárok; fekete 

lyukak. 

Legyen tájékozott a csillagokkal 

kapcsolatos legfontosabb 

tudományos ismeretekről. Ismerje 

a gravitáció és az energiatermelő 

nukleáris folyamatok meghatározó 

szerepét a csillagok 

kialakulásában, „életében” és 

megszűnésében. 

A kozmológia alapjai 

Problémák, jelenségek: 

a kémiai anyag (atommagok) 

kialakulása. 

Perdület a Naprendszerben. 

Nóvák és szupernóvák. 

A földihez hasonló élet, kultúra 

esélye és keresése, exobolygók 

kutatása. 

Gyakorlati alkalmazások: 

− műholdak, 

− hírközlés és meteorológia, 

− GPS, 

− űrállomás, 

− holdexpediciók, 

− bolygók kutatása. 

Legyenek alapvető ismeretei az 

Univerzumra vonatkozó aktuális 

tudományos elképzelésekről. 

Ismerje az ősrobbanásra és a 

Világegyetem tágulására utaló 

csillagászati méréseket. Ismerje az 

Univerzum korára és kiterjedésére 

vonatkozó becsléseket, tudja, hogy 

az Univerzum gyorsuló ütemben 

tágul. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Égitest, csillagfejlődés, csillagrendszer, ősrobbanás, táguló világegyetem, 

Naprendszer, űrkutatás. 

 

Tematikai egység Környezetfizika  
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Földrajzi alapismeretek, energia, kémiai környezetszennyezés, 

energiafelhasználás és -előállítás, atomenergia, kockázatok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A természettudományi szaktárgyak anyagának szintézise, az elméleti 

tudás gyakorlatba történő szükségszerű átültetésének bemutatása. A 

környezettudatos magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A Föld különleges adottságai a 

Naprendszerben az élet számára. 

Probléma: a „Gaia-modell”. 

Ismerje a tanuló a Földnek az 

élet szempontjából alapvetően 

fontos környezetfizikai 

adottságait: a napsugárzás 

mértékét, a légköri 

üvegházhatást, a sugárzásoktól 

védő ózonpajzsot és a Föld 

mágneses terének védő hatását a 

világűrből érkező nagy energiájú 

Földrajz: éghajlat, 

klíma, üvegházhatás, 

légkör, bioszféra 

kialakulása, 

bányaművelés, ipari 

termelés, erózió, 

fosszilis 

energiahordozók, 

megújuló energiák 
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töltött részecskékkel szemben. 

Ismerje a fizikai környezet és a 

bioszféra bonyolult 

kölcsönhatásait, önszabályzó 

folyamatait.  

(nap, víz, szél). 

 

Biológia-egészségtan: 

savas eső. 

 

Kémia: a 

környezetszennyezés 

fajtái, okai és 

csökkentésük módjai, 

fosszilis 

energiahordozók, 

alternatív 

energiaforrások, 

megújuló 

energiaforrások, 

atomenergia, a 

vegyiparban 

alkalmazott 

környezetterhelő és 

környezetkímélő 

technológiák, 

környezetszennyezés 

és annak csökkentése, 

kezelése. 

Az emberi tevékenység hatása a 

Föld felszínére, légkörére: 

kémiai, fizikai 

környezetszennyezés, erdőirtás, 

erózió. 

Ismerje az emberi 

tevékenységből adódó 

veszélyeket a környezetre, a 

bioszférára.  

Az időjárást befolyásoló 

folyamatok, a globális 

klímaváltozás kérdése. 

Ismerje a globális felmelegedés 

veszélyére vonatkozó 

elméleteket és az erre vonatkozó 

kutatások eredményeit. 

Energiagondok, környezetbarát 

energiaforrások. 

A fosszilis energiahordozók 

gyors elhasználása és ennek 

környezetváltoztató hatása. 

A megújuló energia (nap, víz, 

szél) felhasználásának 

behatároltsága. 

Az atomenergia kulcsszerepe és 

kockázata. 

Tudja, hogy a Nap a Föld 

meghatározó energiaforrása, a 

fosszilis és a megújuló 

energiahordozók döntő része a 

Nap sugárzásának köszönhető.  

Környezettudatos magatartás. 

Az ökolábnyom fogalma.  

Ismerje és tudatosan vállalja a 

környezettudatos magatartást 

társadalmi és egyéni feladatok 

szintjén egyaránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Környezetszennyezés, globális felmelegedés, energiaválság, 

környezettudatosság. 

 

Tematikai egység Fizika és a társadalom 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás A tanult fizikai ismeretek és gyakorlati alkalmazások.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak bemutatása és tudatosítása, hogy a fizika tudománya hatékonyan 

képes szolgálni az emberiség jobb életminőségét, távlati jövőjét; a 

tudományos eredmények eseti negatív alkalmazásáért nem a tudomány, 

hanem az egyes emberek a felelősek. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

A tudomány (fizika) meghatározó 

szerepe a technológiai 

fejlődésben és az emberi 

életminőségben. 

A tanuló ismerje és társadalom-, 

gazdaság- és kultúrtörténeti 

érvekkel tudja alátámasztani, 

hogy a fizika tudománya 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ipari 
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Problémák és alkalmazások: 

a fizikai ismeretek és a technika 

párhuzamos fejlődése a 

történelem folyamán, pl. 

ókor: csillagászat – a természeti 

változások előrejelzése, hajózás; 

egyszerű gépek. 

Újkor: csillagászati navigáció – 

kereskedelem; hőerőgépek – 

ipari forradalom. 

Legújabb kor: elektromágnesség 

– globális kommunikáció; 

atommaghasadás – 

atomerőművek; félvezető-fizika – 

számítógépek, 

információtechnológia stb. 

meghatározó szerepet játszott a 

technológiai fejlődésben és az 

emberi élet minőségének 

javításában a történelem során. 

forradalom és a 

hőerőgépek; a fizikai 

felfedezések szerepe a 

világhatalomért 

folytatott 

küzdelemben; 

második ipari 

forradalom és a 

nanotechnológia; a 

fenntartható fejlődés 

kihívása. 

 

Földrajz: fejlett ipari 

termelés. 

 

Informatika: a 

számítógépek szerepe 

az ipari termelésben. 

A számítógépek 

felépítése, működése, 

az információ 

tárolása, továbbítása. 

 

Kémia: korszerű, új 

tulajdonságokkal 

rendelkező anyagok 

előállítása, 

nanotechnológia. 

 

Biológia-egészségtan: 

a várható életkor 

meghosszabbodása és 

a korszerű 

diagnosztika. 

Fizika és termelés. 

Alkalmazások: 

Informatika és automatizálás, 

robottechnika, nanotechnológia, 

az űrtechnika hatása az ipari 

termelésre, a hétköznapi 

komfortunkra.  

Legyen képes konkrét példákkal 

megvilágítani, hogy a fizikai 

ismeretek alapvetően fontosak a 

technika fejlesztésében. 

 

Diagnosztika és terápia. 

Alkalmazások:  

a röntgen, az ultrahang, az EKG, 

a CT működésének lényege és 

alkalmazása. 

Katéter, endoszkóp, 

implantátumok, mikrosebészeti 

módszerek, lézer a 

Lássa a fizikai alapkutatások 

meghatározó szerepét a 

gyógyászat területén. 
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gyógyászatban. 

Radioaktív nyomjelzés a 

diagnosztikában, sugarazás a 

terápiában. 

Fizika, számítógép-tudomány, 

informatika. 

Alkalmazások:  

a számítógép működésének 

fizikai háttere. A félvezető-

fizikán alapuló 

mikroprocesszorok. 

Az információ digitális tárolása, 

továbbítása. 

A számítógép szerepe a 

mérésekben, az eredmények 

feldolgozásában.  

Lássa, és egyszerű példákkal 

tudja igazolni, hogy a 

számítógépek működését 

biztosító mikroelektronika fizikai 

kutatási eredményekre 

(anyagfizika, 

kvantumelektronika, optika) 

épül. 

 

Tudomány és áltudomány. 

A természettudományok 

működésének jellemzői.  

Az áltudomány leggyakoribb 

ismérvei. 

Tudja, hogy a 

természettudományos igazság 

döntő kritériuma a 

megismételhető kísérleti 

bizonyítás, a tudóstársadalom 

kontrollja.  

Ismerje az áltudomány tipikus 

ismérveit: 

− Egyedi, megismételhetetlen 

kísérleti eredmény, amely a 

széles körben elfogadott 

tudományos felfogásnak 

gyakran ellentmond. 

− A magányos feltaláló kerüli a 

szakmai kapcsolatokat, a 

tudományos nyilvánosságot. 

− Közvetlen üzleti érdekeltségre 

utaló jelek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Fizika, technika, társadalmi hasznosság, tudomány, áltudomány. 

 

 

Tematikai egység Tematikus évi mérési gyakorlatok 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A tantervi tematikának megfelelő alapismeretek.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kísérletező készség, a mérési kompetencia életkori szintnek 

megfelelő fejlesztése kiscsoportos munkaformában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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ismeretek 

A félévenkénti mérési gyakorlat 

a helyi tanterv/tanár döntése 

alapján (ajánlott az érettségi 

mindenkori kísérleti feladatai 

közül a félévi tananyaghoz 

illeszkedően kiválasztani). 

A mérésekkel kapcsolatos 

alapvető elméleti ismeretek 

felfrissítése.  

A kiscsoportos kísérletezés 

munkafolyamatainak önálló 

megszervezése és megvalósítása. 

Az eredmények értelmezése, a 

mérésekkel kapcsolatos alapvető 

elméleti ismeretek alkalmazása. 

Az eredmények bemutatása.  

Mérési jegyzőkönyv elkészítése, 

a mérés pontosságának, a mérési 

hiba okainak megadása. 

 

 

Tematikai egység Rendszerező ismétlés 
Órakeret 

46 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A legfontosabb ismeretek szemléletalkotó összefoglalása az érettségi 

vizsga követelményrendszerének figyelembevételével.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A tematikai egységek kulcsfogalmai. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei 12. 

évfolyam végén 

A magfizika elméleti ismeretei alapján a korszerű nukleáris technikai 

alkalmazások értelmezése. A kockázat ismerete és reális értékelése. 

A csillagászati alapismeretek felhasználásával Földünk elhelyezése az 

Univerzumban, szemléletes kép az Univerzum térbeli, időbeli méreteiről. 

A csillagászat és az űrkutatás fontosságának ismerete és megértése. 

Képesség önálló ismeretszerzésre, forráskeresésre, azok szelektálására és 

feldolgozására. 
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14. Kémia 

Kémia tantárgy helyi tanterve 9-10. évfolyam 

 

Középiskolában az addig alapvetően egységes szemlélettel tanított természettudomány 

– a lehetőségeknek megfelelően – különválik tantárgyakra, amelyek azonban a tantárgyi 

logika felé haladva, de a társtudományok ismeretanyagát szorosan a tananyagba integrálva 

építik és fejlesztik a tanulók természettudományos gondolkodását. A középiskolai kémiai 

ismeretek tanításának célja tehát egyrészt a természettudományos szemléletmód 

továbbfejlesztése, a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek természettudományos 

műveltséggé történő integrálása, másrészt az elvontabb kémiai ismeretek, fogalmak 

feldolgozása, a kémiát továbbtanulásra választó tanulók ismereteinek megalapozása. 

A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz 

tantárgyak által közvetített tartalmak egységes természettudományos műveltséggé 

rendeződjenek. 14–16 éves korban a tanuló szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékony a 

környezeti kérdésekre. Már kezdi átlátni a világot, érzékeli és érti az ellentmondásos 

helyzeteket, erős a kritikai érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon nyitott.  

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és 

értékeli a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben 

megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt 

természettudományos információkat társaival megosztja. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az 

anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a 

kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai 

tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos 

médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy 

csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és 

korosztálya számára. 

A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai 

tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott 

adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen 

értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a 

tanuló különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít 

különböző témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű 

eszközökkel, felelős és etikus módon.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során 

gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre 

alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist 

alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A 
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kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami 

alapján egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a 

csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka 

során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt 

végez különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint 

csoportvezetői szerepet vállal. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz 

létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai 

tevékenysége során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes 

legyen a feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. 

Felismeri a hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, 

lehetőségeihez mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat 

mérlegeli. Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját 

álláspontját megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 

A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége számára 

releváns, a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a 

tanulók kémiai ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a 

tanulókban a kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének 

megítélésében. Ugyanakkor az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén 

megteremti az alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – kiegészítő (pl. fakultációs) 

tanulmányok után – sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából. A gyakorlatban 

hasznosítható ismeretek egyrészt konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az 

ismeretekből kialakuló olyan szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben 

való eligazodásban nyújt segítséget. 

A tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához, de annak mentén még a 

kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a 

jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének 

kialakulását, másrészt kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is 

tanulni szeretnék a kémiát.  

A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák 

használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek 

tervezésére, objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk 

használatára, következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a 

kémia és a természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg 

fokozzák is. A humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet 

felkelteni, ha folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket 

meghatározó kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket. 
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A 9–10. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 102 óra 

9. évfolyamon 68 óra, 10. évfolyamon 34 óra 

 

9. évfolyam: 

 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 18 

Kémiai átalakulások 16 

A szén egyszerű szerves vegyületei 25 

Az életműködések kémiai alapjai 9 

Összesen: 68 

 

10. évfolyam 

 

Elemek és szervetlen vegyületeik 19 

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 11 

Környezeti kémia és környezetvédelem 4 

Összesen 34 

 

9. évfolyam 

 

TÉMAKÖR: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, ismeri az 

izotópok legfontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lényegét, és példát mond a 

radioaktív izotópok gyakorlati felhasználására; 

− ismeri az anyagmennyiség fogalmát, érti bevezetésük szükségességét, és egyszerű 

számításokat végez m, n és M segítségével; 

− ismeri az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atommodell szintjén, 

tisztában van a vegyértékelektronok kémiai reakciókban betöltött szerepével; 

− értelmezi a periódusos rendszer fontosabb adatait (vegyjel, rendszám, relatív atomtömeg), 

alkalmazza a periódusszám és a (fő)csoportszám jelentését a héjak és a 

vegyértékelektronok szempontjából, ismeri a periódusos rendszer fontosabb csoportjainak 

a nevét és az azokat alkotó elemek vegyjelét; 

− ismeri a molekulaképződés szabályait, ismeri az elektronegativitás fogalmát, és érti a 

kötéspolaritás lényegét, a kovalens kötést jellemzi száma és polaritása szerint, megalkotja 

egyszerű molekulák szerkezeti képletét, ismeri a legalapvetőbb molekulaalakokat 

(lineáris, síkháromszög, tetraéder, piramis, V-alak), valamint ezek meghatározó szerepét a 

molekulák polaritása szempontjából; 

− meghatározza egyszerű molekulák polaritását, és ennek alapján következtet a közöttük 

kialakuló másodrendű kémiai kötésekre, valamint oldhatósági jellemzőikre, érti, hogy a 

moláris tömeg és a molekulák között fellépő másodrendű kötések minősége hogyan 

befolyásolja az olvadás- és forráspontot, ezeket konkrét példákkal támasztja alá; 
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− érti a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai közötti alapvető 

összefüggéseket; 

− ismeri az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módját, ezt konkrét példákkal 

szemlélteti, ismeri a fontosabb összetett ionok molekulákból való képződésének módját, 

tudja a nevüket, összegképletüket, érti egy ionvegyület képletének a megszerkesztését az 

azt alkotó ionok képlete alapján, érti az ionrács felépülési elvét, az ionvegyület képletének 

jelentését, konkrét példák segítségével jellemzi az ionvegyületek fontosabb tulajdonságait; 

− ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, érti a fémes kötés kialakulásának és a 

fémek kristályszerkezetének a lényegét, érti a kapcsolatot a fémek kristályszerkezete és 

fontosabb tulajdonságai között, konkrét példák segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a 

fémes tulajdonságokat, összehasonlításokat végez; 

− ismeri az anyagok csoportosításának a módját a kémiai összetétel alapján, ismeri ezeknek 

az anyagcsoportoknak a legfontosabb közös tulajdonságait, példákat mond minden 

csoport képviselőire, tudja, hogy az oldatok a keverékek egy csoportja; 

− érti a „hasonló a hasonlóban jól oldódik” elvet, ismeri az oldatok töménységével és az 

oldhatósággal kapcsolatos legfontosabb ismereteket, egyszerű számítási feladatokat old 

meg az oldatok köréből  

− adott szempontok alapján összehasonlítja a három halmazállapotba (gáz, folyadék, szilárd) 

tartozó anyagok általános jellemzőit, ismeri Avogadro gáztörvényét, és egyszerű 

számításokat végez gázok térfogatával standard körülmények között, érti a halmazállapot-

változások lényegét és energiaváltozását; 

− egyedül vagy csoportban elvégez összetettebb, halmazállapot-változással és oldódással 

kapcsolatos kísérleteket, és megbecsüli azok várható eredményét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

− Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 

− A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

− Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

− A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− Alapvető matematikai készségek fejlesztése 

− Alkotás digitális eszközzel 

− Információkeresés digitális eszközzel 

− Az atomok és a periódusos rendszer 

− A kovalens kötés és a molekulák 

− Az atomrácsos kristályok 

− Az ionok, az ionkötés és az ionvegyületek 

− A fémes kötés és a fémek 

− Az anyagok csoportosítása: elemek, vegyületek és keverékek 

− Halmazállapotok, halmazállapot-változások 

FOGALMAK 
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izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív atomtömeg, moláris 

tömeg, elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés, kötéspolaritás, szerkezeti képlet, 

másodrendű kémiai kötés, kristályrács, ion, Avogadro-törvény, moláris térfogat, amorf állapot 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Kíséretelemzés – lángfestéses kísérlet bemutatása 

− Magyar és/vagy idegen nyelvű mobilalkalmazások keresése és használata az atomok 

elektronszerkezetével és a periódusos rendszerrel kapcsolatban 

− Beadandó fogalmazás készítése „Mengyelejev és a periódusos rendszer” címmel (akár egy 

filmrészlet alapján) 

− Hírek keresése a médiában a radioaktív izotópok veszélyeiről (Csernobil), illetve 

felhasználási lehetőségeiről 

− Hevesy György munkásságának bemutatása poszteren 

− Marie Curie munkásságának bemutatása poszteren vagy prezentáció formájában 

− Logikai térkép készítése a kémiai kötésekről, azok típusairól, főbb jellemzőikről, 

példákkal 

− Egyszerű molekulák felismerése a modelljük alapján, a molekula alakjának és 

polaritásának meghatározása 

− Memóriakártyák készítése a legfontosabb molekulákról (a kártya egyik oldalán a 

molekula összegképlete és szerkezeti képlete, a másik oldalán az atomok száma, kötései, 

nemkötő elektronpárjai, alakja, polaritása) 

− Molekulák csoportosítása polaritásuk, valamint a közöttük kialakuló legerősebb 

másodrendű kölcsönhatás alapján 

− Egyszerű molekulamodellek készítése a molekulák alakjának megértéséhez, a modellek 

bemutatása saját készítésű videofelvétel segítségével 

− Molekulamodellező alkalmazások keresése és használata 

− Szilárd kősó és a sóoldat vezetőképességének vizsgálata 

− Kísérlettervezés 3-4 fős csoportban egy anyag tulajdonságainak vizsgálatára, valamint a 

tulajdonságok alapján a rácstípus megállapítására 

− A pontos és részletes megfigyelés fejlesztése a kén olvasztásos kísérlete segítségével  

− Egyszerű számítások elvégzése a gázok moláris térfogatával kapcsolatban 

− Animáció készítése a gázok, folyadékok és szilárd anyagok szerkezetének és 

mozgásformáinak szemléltetésére 

− Kísérletelemzés a „hasonló a hasonlót old” elv szemléltetésére, a vizsgálat mozgóképes 

dokumentálása  

− Animáció keresése vagy készítése a hidrátburok kialakulásának bemutatására 

− Szövegaláírással ellátott fényképgaléria összeállítása az elvégzett kísérletekkel 

kapcsolatban 

 

 

 

TÉMAKÖR: Kémiai átalakulások 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli 

útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét; 

− kémiai vizsgálatainak tervezése során alkalmazza az analógiás gondolkodás alapjait és 

használja az „egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” elvet. 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a kémiai reakciókat szimbólumokkal írja le; 

− egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli 

útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− érti a fizikai és kémiai változások közötti különbségeket; 

− ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, ismeri, érti és alkalmazza a tömeg- 

és töltésmegmaradás törvényét a kémiai reakciókra; 

− ismeri a kémiai reakciók csoportosítását többféle szempont szerint: a reagáló és a képződő 

anyagok száma, a reakció energiaváltozása, időbeli lefolyása, iránya, a reakcióban részt 

vevő anyagok halmazállapota, a reakció lényege (részecskeátmenet) szerint; 

− konkrét reakciókat termokémiai egyenlettel is felír, érti a termokémiai egyenlet jelentését, 

ismeri a reakcióhő fogalmát, a reakcióhő ismeretében megadja egy reakció 

energiaváltozását, energiadiagramot rajzol, értelmez, ismeri a termokémia főtételét és 

jelentőségét a többlépéses reakciók energiaváltozásának meghatározásakor; 

− érti a katalizátorok hatásának elvi alapjait; 

− ismer egyirányú és egyensúlyra vezető kémiai reakciókat, érti a dinamikus egyensúly 

fogalmát, ismeri és alkalmazza az egyensúly eltolásának lehetőségeit Le Châtelier elve 

alapján; 

− ismeri a fontosabb savakat, bázisokat, azok nevét, képletét, Brønsted sav-bázis elmélete 

alapján értelmezi a sav és bázis fogalmát, ismeri a savak és bázisok erősségének és 

értékűségének jelentését, konkrét példát mond ezekre a vegyületekre, érti a víz sav-bázis 

tulajdonságait, ismeri az autoprotolízis jelenségét és a víz autoprotolízisének a termékeit;  

− konkrét példákon keresztül értelmezi a redoxireakciókat oxigénfelvétel és oxigénleadás 

alapján, ismeri a redoxireakciók tágabb értelmezését elektronátmenet alapján is, konkrét 

példákon bemutatja a redoxireakciót, eldönti egy egyszerű redoxireakció egyenlete 

ismeretében az elektronátadás irányát, az oxidációt és redukciót, megadja az oxidálószert 

és a redukálószert; 

− érti az elektromos áram és a kémiai reakciók közötti összefüggéseket: a galvánelemek 

áramtermelésének és az elektrolízisnek a lényegét; 

− tisztában van az elektrokémiai áramforrások felépítésével és működésével, ismeri a 

Daniell-elem felépítését és az abban végbemenő folyamatokat, az elem áramtermelését; 

− ismeri az elektrolizáló cella felépítését és az elektrolízis lényegét a hidrogén-klorid-oldat 

grafitelektródos elektrolízise kapcsán, érti, hogy az elektromos áram kémiai reakciók 
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végbemenetelét segíti, példát ad ezek gyakorlati felhasználására (alumíniumgyártás, 

galvanizálás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

− A problémamegoldó képesség fejlesztése 

− Vitakészség fejlesztése 

− A társakkal való együttműködés fejlesztése 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− Alkotás digitális eszközzel 

− Információkeresés és -megosztás digitális eszközzel 

− A kémiai reakciók általános jellemzése és csoportosítása 

− A reakciók egyenletének leírása képletekkel, az egyenlet értelmezése 

− Savak, bázisok, sav-bázis reakciók 

− A kémhatás és a pH 

− A redoxireakciók 

− Elektrokémiai alapismeretek 

FOGALMAK 

reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve, Brønsted-féle sav-

bázis elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció, redoxireakció, galvánelem, elektród, 

akkumulátor, elektrolízis 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egyszerű kémcsőkísérletek elvégzése a különböző reakciótípusokra: exoterm – endoterm, 

sav-bázis – redoxi, gázfejlődés – csapadékképződés, pillanatreakció – időreakció 

− A reakciósebesség vizsgálata, adott reakció sebességének különböző módszerekkel való 

növelése, az „egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” elv alkalmazásával, jegyzőkönyv 

készítése, számadatokkal, következtetések levonásával 

− A kémiai egyensúly szemléltetése szénsavas üdítőital segítségével 

− A leggyakoribb, legismertebb savak tulajdonságainak vizsgálata egyszerű 

kémcsőkísérletekkel (reakció lúgokkal, fémekkel, mészkővel), tapasztalatok 

megfigyelése, rögzítése, magyarázata 

− Bemutató készítése a háztartásban előforduló savakról, azok kémiai összetételéről, 

molekuláik szerkezetéről, felhasználási módjukról és biztonságos kezelésükről 

− Bemutató készítése a háztartásban előforduló lúgos kémhatású anyagokról/oldatokról, 

azok kémiai összetételéről, felhasználási módjukról és biztonságos kezelésükről 

− Egyszerű galvánelemek (pl. Daniell-elem) összeállítása, gyümölcselemek készítése, a 

bennük végbemenő redoxireakciók értelmezése 

− Elektrolizáló cella összeállítása és működtetése 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: Egyszerű szerves vegyületek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszerkezet – fizikai 

tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás – felhasználás; 

− ismeri a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat; 

− analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a funkciós 

csoportja ismeretében; 

− magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat 

kémiai tárgyú információk keresésére; 

− egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli 

útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a szerves vegyületeket felépítő organogén elemeket, érti a szerves vegyületek 

megkülönböztetésének, külön csoportban tárgyalásának az okát, az egyszerűbb szerves 

vegyületeket szerkezeti képlettel és összegképlettel jelöli; 

− ismeri a telített szénhidrogének homológ sorának felépülési elvét és fontosabb 

képviselőiket, ismeri a metán fontosabb tulajdonságait, jellemzi az anyagok 

szempontrendszere alapján, ismeri a homológ soron belül a forráspont változásának az 

okát, valamint a szénhidrogének oldhatóságát, ismeri és egy-egy kémiai egyenlettel leírja 

az égés, a szubsztitúció és a hőbontás folyamatát; 

− érti az izoméria jelenségét, példákat mond konstitúciós izomerekre; 

− ismeri a telítetlen szénhidrogének fogalmát, az etén és az acetilén szerkezetét és fontosabb 

tulajdonságait, ismeri és reakcióegyenletekkel leírja a telítetlen szénhidrogének jellemző 

reakciótípusait, az égést, az addíciót és a polimerizációt; 

− felismeri az aromás szerkezetet egy egyszerű vegyületben, ismeri a benzol 

molekulaszerkezetét és fontosabb tulajdonságait, tudja, hogy számos illékony aromás 

szénhidrogén mérgező; 

− példát mond közismert halogéntartalmú szerves vegyületre (pl. kloroform, vinil-klorid, 

freonok, DDT, tetrafluoretén), és ismeri felhasználásukat; 

− ismeri és vegyületek képletében felismeri a legegyszerűbb oxigéntartalmú funkciós 

csoportokat: a hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, az étercsoportot; 

− ismeri az alkoholok fontosabb képviselőit (metanol, etanol, glikol, glicerin), azok 

fontosabb tulajdonságait, élettani hatásukat és felhasználásukat; 

− felismeri az aldehidcsoportot, ismeri a formaldehid tulajdonságait, az aldehidek 

kimutatásának módját, felismeri a ketocsoportot, ismeri az aceton tulajdonságait, 

felhasználását; 

− ismeri és vegyületek képletében felismeri a karboxilcsoportot és az észtercsoportot, ismeri 

az egyszerűbb és fontosabb karbonsavak (hangyasav, ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és 

lényeges tulajdonságait; 

− az etil-acetát példáján bemutatja a kis szénatomszámú észterek jellemző tulajdonságait, 

tudja, hogy a zsírok, az olajok, a foszfatidok, a viaszok egyaránt az észterek csoportjába 

tartoznak; 
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− szerkezetük alapján felismeri az aminok és az amidok egyszerűbb képviselőit, ismeri az 

aminocsoportot és az amidcsoportot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− Vitakészség fejlesztése 

− A rendszerezőképesség fejlesztése 

− Információk keresése és megosztása digitális eszközökkel 

− A telített szénhidrogének 

− A telítetlen szénhidrogének 

− A halogéntartalmú szerves vegyületek 

− Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 

− A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

FOGALMAK 

funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves reakciótípusok, 

izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, 

karbonsavak, észterek, aminok, amidok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Pálcikamodellek használata egyszerű konstitúciós izomer vegyületek 

molekulaszerkezetének a modellezésére, az etanol és a dimetil-éter összehasonlítása 

− Szerkezeti képletek felírásának gyakorlása molekulamodellek alapján 

− Az anyagok jellemzési szempontrendszerének bemutatása a legegyszerűbb szénhidrogén, 

a metán példáján, a szerkezet és a tulajdonságok kapcsolatának elemzése, az 

összefüggések keresése 

− Anyagismereti kártyák készítése az egyes vegyületcsoportok gyakorlati szempontból 

legfontosabb képviselőiről az anyagok jellemzésének szempontrendszere alapján 

− Kiselőadás a metán és a sújtólégrobbanások témaköréből 

− Poszter a Davy-lámpa történetéről és működéséről és használatának környezetvédelmi 

aggályairól 

− Logikai térkép készítése a szénhidrogének áttekintésére 

− Internetes információgyűjtés és bemutató készítése a halogénezett szénvegyületek 

gyakorlati jelentőségéről, felhasználásáról, élettani és környezetvédelmi vonatkozásairól 

− A különböző szerves vegyületcsoportok legjellemzőbb képviselőinek (etanol, dietil-éter, 

aceton, ecetsav, etil-acetát) bemutatása, az anyagok legjellemzőbb tulajdonságainak 

megfigyelése, kapcsolatok keresése az anyagok tulajdonságai és köznapi felhasználása 

között 

− Egyszerű kísérletek elvégzése leírás alapján benzinnel, etil-alkohollal, acetonnal, 

ecetsavval, valamint aldehidcsoportot tartalmazó vegyületekkel 

− Médiatartalmak keresése a metanol-mérgezések kapcsán, híradások, videofelvételek 

keresése alkoholok (metanol, etanol, glikol) okozta mérgezésekkel kapcsolatban. Az etil-

alkohol emberi szerveztere gyakorolt káros hatásainak bemutatása poszteren vagy házi 

dolgozat formájában.   

− Érvelő vita a házi pálinkafőzés mellett és ellen 
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− Görgey Artúr vegyészeti munkásságát bemutató poszter készítése 

− Információgyűjtés a környezetünkben és szervezetünkben megtalálható szerves savakról, 

azok jelentőségéről 

− Kabay János tevékenységét bemutató poszter készítése 

− Kritikusan válogatott videofilmek megtekintése alapvető, de nem minden laboratóriumban 

kivitelezhető kémiai kísérletekről, a pontos, precíz megfigyelések jelentőségének 

hangsúlyozása 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: Az életműködések kémiai alapjai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli 

útmutatás alapján, és értékeli azok eredményét; 

− mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve 

bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit (kémiai 

összetételét, a nagyobbak alkotó molekuláit); 

ismeri a lipid gyűjtőnevet, tudja, hogy ebbe a csoportba hasonló oldhatósági 

tulajdonságokkal rendelkező vegyületek tartoznak, felsorolja a lipidek legfontosabb 

képviselőit, felismeri azokat 

szerkezeti képlet alapján, ismeri a lipidek csoportjába tartozó vegyületek egy-egy fontos 

szerepét az élő szervezetben; 

− ismeri a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait, példát mond mindegyik csoportból egy-

két képviselőre, ismeri a szőlőcukor képletét, összefüggéseket talál a szőlőcukor 

szerkezete és tulajdonságai között, ismeri a háztartásban található szénhidrátok 

besorolását a megfelelő csoportba, valamint köznapi tulajdonságaikat (ízük, oldhatóságuk) 

és felhasználásukat, összehasonlítja a keményítő és a cellulóz molekulaszerkezetét és 

tulajdonságait, valamint szerepüket a szervezetben és a táplálékaink között; 

− tudja, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az aminosavak általános 

szerkezetét és azok legfontosabb tulajdonságait, ismeri a fehérjék elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos és negyedleges szerkezetét, érti e fajlagos molekulák szerkezetének 

kialakulását, példát mond a fehérjék szervezetben és élelmiszereinkben betöltött 

szerepére, ismeri a fehérjék kicsapásának módjait és ennek jelentőségét a mérgezések 

kapcsán. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− Keresés digitális eszközzel 

− A lipidek 

− A szénhidrátok 



 
 

601 

 

− A fehérjék 

FOGALMAK 

lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, kondenzáció, hidrolízis, aminosav, polipeptid, fehérjék 

szerkezete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 

− Biológiai szempontból fontos vegyületek kimutatása élelmiszerekből (pl. redukáló cukrok 

kimutatása ezüsttükörpróbával, fehérje kimutatása xantoprotein-reakcióval, keményítő 

kimutatása Lugol-oldattal)  

− Halmazábra, logikai térkép készítése a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek 

áttekintésére 

− Videofilm készítése „Szénhidrátok a háztartásban” címmel, bemutatva az otthonunkban 

fellelhető szénhidrátok csoportosítását, eredetét, tulajdonságaikat és felhasználásukat 

− Kiselőadás az esszenciális aminosavak jelentőségéről (érvelő vita a vegetáriánus illetve a 

vegán étrend mellett és ellen) 

− A szőlőcukor-molekula térbeli szerkezetének modellezése pálcikamodell és webes 

molekulaszerkesztő és -megjelenítő alkalmazások segítségével, a molekula stabilitásáért 

felelős tényezők megállapítása 

− Fehérjekicsapási reakciók elvégzése, fehérjeoldat reakciója erős savval, lúggal, könnyű- 

és nehézfémsók oldatával, kicsapás alkohollal, hővel, illetve mechanikai úton 

− 3D-s fehérjeszerkezeti modellek keresése az interneten az elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos és negyedleges szerkezet megfigyelésére 

− A konstitúciós képlettől a vonalábráig – a kémia- és biológiaórán használt képletek közötti 

különbségek kiemelése 

− Érvelő vita az egyszer használatos műanyag poharak, tányérok, evőeszközök, valamint 

papírból és fából készült társaik mellett és ellen: „Miért váltja/válthatja fel sok helyen a 

cellulóz a műanyagból készült party kellékeket?” 

 

 

10. évfolyam  - 34 óra 

 

TÉMAKÖR: Elemek és szervetlen vegyületeik 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú, elemekkel 

és vegyületekkel kapcsolatos képek és szövegek gyűjtésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a hidrogén, a halogének, a kalkogének, a nitrogén, a szén és fontosabb vegyületeik 

fizikai és kémiai sajátságait, különös tekintettel a köznapi életben előforduló anyagokra; 

− alkalmazza az anyagok jellemzésének szempontjait a hidrogénre, kapcsolatot teremt az 

anyag szerkezete és tulajdonságai között; 
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− ismeri a halogének képviselőit, jellemzi a klórt, ismeri a hidrogén-klorid és a nátrium-

klorid tulajdonságait; 

− ismeri és jellemzi az oxigént és a vizet, ismeri az ózont mint az oxigén allotróp 

módosulatát, ismeri mérgező hatását (szmogban) és UV-elnyelő hatását (ózonpajzsban); 

− ismeri és jellemzi a ként, a kén-dioxidot és a kénsavat; 

− ismeri és jellemzi a nitrogént, az ammóniát, a nitrogén-dioxidot és a salétromsavat; 

− ismeri a vörösfoszfort és a foszforsavat, fontosabb tulajdonságaikat és a foszfor 

gyufagyártásban betöltött szerepét; 

− összehasonlítja a gyémánt és a grafit szerkezetét és tulajdonságait, különbséget tesz a 

természetes és mesterséges szenek között, ismeri a természetes szenek felhasználását, 

ismeri a koksz és az aktív szén felhasználását, példát mond a szén reakcióira (pl. égés), 

ismeri a szén oxidjainak (CO, CO2) a tulajdonságait, élettani hatását, valamint a szénsavat 

és sóit, a karbonátokat; 

− ismeri a fémrács szerkezetét és az ebből adódó alapvető fizikai tulajdonságokat; 

− ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, megkülönbözteti az alkálifémeket, az 

alkáliföldfémeket, ismeri a vas, az alumínium, a réz, valamint a nemesfémek legfontosabb 

tulajdonságait; 

− kísérletek tapasztalatainak ismeretében értelmezi a fémek egymáshoz viszonyított 

reakciókészségét oxigénnel, sósavval, vízzel és más fémionok oldatával, érti a fémek 

redukáló sorának felépülését, következtet fémek reakciókészségére a sorban elfoglalt 

helyük alapján; 

− használja a fémek redukáló sorát a fémek tulajdonságainak megjóslására, tulajdonságaik 

alátámasztására; 

− ismeri a fontosabb fémek (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag, Au, Zn) fizikai és kémiai 

tulajdonságait; 

− ismeri a fémek köznapi szempontból legfontosabb vegyületeit, azok alapvető 

tulajdonságait (NaCl, Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4, CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3, Fe2O3, 

CuSO4); 

− ismer eljárásokat fémek ércekből történő előállítására (vas, alumínium).  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Alkotás digitális eszközökkel 

− Kísérletek értelmezése 

− Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezőképesség fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A hidrogén 

− A halogének 

− A kalkogének 

− A nitrogéncsoport elemei 

− A szén és szervetlen vegyületei 

− A fémek általános jellemzése 
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− A fémek csoportosítása és kémiai tulajdonságaik 

− A legfontosabb fémvegyületek tulajdonságai 

FOGALMAK 

durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis, természetes és 

mesterséges szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló sora, korrózióvédelem 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az anyagok tulajdonságainak levezetése a szerkezetből, a felhasználásuk kapcsolatba 

hozása a tulajdonságokkal 

− Anyagismereti kártyák készítése a legfontosabb elemekről és szervetlen vegyületekről az 

anyagok jellemzésének szempontrendszere alapján 

− Egyszerű kísérletek elvégzése a tananyagban előkerülő nemfémes elemek és vegyületeik 

előállítására, tulajdonságaik bemutatására 

− Egyszerű tanulókísérlet a durranógáz összetételének igazolására, a kísérlet mozgóképes 

dokumentálása 

− Összefoglaló táblázat készítése a nemfémes elemekről, hidrogénnel alkotott 

vegyületeikről, oxidjaikról, oxosavaikról és sóikról 

− Kiselőadások egyes nemfémes elemek és vegyületeik köznapi életben betöltött szerepéről 

(pl. „A klór és a víztisztítás”, „A kén használata a borászatban”, „Az aktív szén és az 

adszorpció”, „A néma gyilkos – a szén-monoxid”, „Miért nevezik a szén-dioxidot 

mustgáznak?” címekkel) 

− Poszterek készítése tudománytörténeti témákban (pl. „Irinyi János és a gyufa”, „Haber és 

Bosch ammóniaszintézise”, „Semmelweis Ignác és a klórmeszes fertőtlenítés”) 

− Folyamatábrák készítése a nemfémes elem – nemfém-oxid – oxosav, valamint a fémes 

elem – fém-oxid – lúg előállítási/levezetési sorokra 

− A fémek legfontosabb képviselőinek csoportosítása különféle szempontok szerint (pl. 

helyük a periódusos rendszerben, színük, sűrűségük, korróziós hajlamuk, keménységük 

alapján) 

− A fémek redukáló sorának felépítése egyszerű kísérletek elvégzésén keresztül – fémek 

reakciója oxigénnel, savakkal, vízzel, valamint más fémionok vizes oldatával 

− Az alumínium, az alumínium-oxid, illetve az alumínium-hidroxid reakciójának vizsgálata 

savakkal és lúgokkal 

− A korrózió folyamatának egyszerű kísérletes szemléltetése (pl. vashuzal nedves levegőn, 

alufólia higany(II)-klorid-oldatos kezelés után), információgyűjtés a korrózió elleni 

védekezés lehetőségeiről 

− Egyszerű kísérletek elvégzése a tanult fémvegyületekkel, majd „ismeretlen fehér por” 

meghatározása a tanult információk és a kísérleti tapasztalatok alapján 

− Összehasonlító táblázat készítése a tanult fémekről, fémvegyületekről, azok 

tulajdonságairól 

 

 

 

TÉMAKÖR: Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra  
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat 

kémiai tárgyú információk keresésére; 

− a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban 

mutatja be. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a természetben megtalálható legfontosabb nyersanyagokat; 

− érti az anyagok átalakításának hasznát, valamint konkrét példákat mond vegyipari 

termékek előállítására; 

− ismeri a különböző nyersanyagokból előállítható legfontosabb termékeket; 

− érti, hogy az ipari (vegyipari) termelés során különféle, akár a környezetre vagy 

szervezetre káros anyagok is keletkezhetnek, amelyek közömbösítése, illetve kezelése 

fontos feladat; 

− az ismeretein alapuló tudatos vásárlással és tudatos életvitellel képes a környezetének 

megóvására; 

− érti a mészkőalapú építőanyagok kémiai összetételét és átalakulásait (mészkő, égetett 

mész, oltott mész), ismeri a beton alapvető összetételét, előállítását és felhasználásának 

lehetőségeit, ismeri a legfontosabb hőszigetelő anyagokat; 

− érti, hogy a fémek többsége a természetben vegyületek formájában van jelen, ismeri a 

legfontosabb redukciós eljárásokat (szenes, elektrokémiai redukció), ismeri a legfontosabb 

ötvözeteket, érti az ötvözetek felhasználásának előnyeit; 

− ismeri a mindennapi életben előforduló növényvédő szerek használatának alapvető 

szabályait, értelmezi a növényvédő szerek leírását, felhasználási útmutatóját, példát mond 

a növényvédő szerekre a múltból és a jelenből (bordói lé, korszerű peszticidek), ismeri 

ezek hatásának elvi alapjait; 

− ismeri a legfontosabb (N-, P-, K-tartalmú) műtrágyák kémiai összetételét, előállítását és 

felhasználásának szükségességét; 

− ismeri a fosszilis energiahordozók fogalmát és azok legfontosabb képviselőit, érti a kőolaj 

ipari lepárlásának elvét, ismeri a legfontosabb párlatok nevét, összetételét és felhasználási 

lehetőségeit, példát mond motorhajtó anyagokra, ismeri a töltőállomásokon kapható 

üzemanyagok típusait és azok felhasználását; 

− ismeri a bioüzemanyagok legfontosabb típusait; 

− ismeri a műanyag fogalmát és a műanyagok csoportosításának lehetőségeit eredetük, 

illetve hővel szemben mutatott viselkedésük alapján, konkrét példákat mond műanyagokra 

a környezetéből, érti azok felhasználásának előnyeit, ismeri a polimerizáció fogalmát, 

példát ad monomerekre és polimerekre, ismeri a műanyagok felhasználásának előnyeit és 

hátrányait, környezetre gyakorolt hatásukat; 

− ismeri az élelmiszereink legfontosabb összetevőinek, a szénhidrátoknak, a fehérjéknek, 

valamint a zsíroknak és olajoknak a molekulaszerkezetét és tulajdonságait, felsorolja a 

háztartásban megtalálható legfontosabb élelmiszerek tápanyagait, példát mond bizonyos 

összetevők (fehérjék, redukáló cukrok, keményítő) kimutatására, ismeri a legfontosabb 
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élelmiszeradalék-csoportokat, alapvető szinten értelmezi egy élelmiszer-tájékoztató 

címkéjét; 

− ismeri a leggyakrabban használt élvezeti szerek (szeszes italok, dohánytermékek, kávé, 

energiaitalok, drogok) hatóanyagát, ezen szerek használatának veszélyeit, érti az illegális 

drogok használatával kapcsolatos alapvető problémákat, példát mond illegális drogokra, 

ismeri a doppingszer fogalmát, megérti és értékeli a doppingszerekkel kapcsolatos 

információkat; 

− ismeri a gyógyszer fogalmát és a gyógyszerek fontosabb csoportjait hatásuk alapján, 

alapvető szinten értelmezi a gyógyszerek mellékelt betegtájékoztatóját; 

− ismeri a méreg fogalmának jelentését, érti az anyagok mennyiségének jelentőségét a 

mérgező hatásuk tekintetében, példát mond növényi, állati és szintetikus mérgekre, ismeri 

a mérgek szervezetbe jutásának lehetőségeit (tápcsatorna, bőr, tüdő), ismeri és felismeri a 

különböző anyagok csomagolásán a mérgező anyag piktogramját, képes ezeknek az 

anyagoknak a felelősségteljes használatára, ismeri a köznapi életben előforduló 

leggyakoribb mérgeket, mérgezéseket (pl. szén-monoxid, penészgomba-toxinok, 

gombamérgezések, helytelen égetés során keletkező füst anyagai, drogok, nehézfémek), 

tudja, hogy a mérgező hatás nem az anyag szintetikus eredetének a következménye; 

− ismeri a mosó- és tisztítószerek, valamint a fertőtlenítőszerek fogalmi 

megkülönböztetését, példát mond a környezetéből gyakran használt mosó-/tisztítószerre és 

fertőtlenítőszerre, ismeri a szappan összetételét és a szappangyártás módját, ismeri a hypo 

kémiai összetételét és felhasználási módját, érti a mosószerek mosóaktív komponenseinek 

(a felületaktív részecskéknek) a mosásban betöltött szerepét; 

− ismeri a kemény víz és a lágy víz közötti különbséget, érti a kemény víz és egyes 

mosószerek közötti kölcsönhatás (kicsapódás) folyamatát; 

− érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk között, konkrét példát 

mond a köznapi életből tudományos és áltudományos ismeretekre, információkra; 

− ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, 

ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság); 

− látja az áltudományos megközelítés lényegét (feltételezés, szubjektivitás, 

bizonyítatlanság), felismeri az áltudományosságra utaló legfontosabb jeleket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Természettudományos problémamegoldó képesség fejlesztése 

− Kommunikációs készségek fejlesztése 

− Vitakészség fejlesztése 

− Digitális készségek fejlesztése 

− Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása 

− Az egészséges életmódra nevelés 

− Az építőanyagok kémiája 

− A fémek előállításának módszerei 

− Növényvédő szerek és műtrágyák 

− A kőolaj feldolgozása 

− Műanyagok 
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− Élelmiszereink és összetevőik 

− Gyógyszerek, drogok, doppingszerek 

− Veszélyes anyagok, mérgek, mérgezések 

− Mosó-, tisztító- és fertőtlenítőszerek 

− Tudomány és áltudomány 

FOGALMAK 

mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú műanyag, 

vízkeménység, felületaktív anyag, toxikus anyag, tudomány, áltudomány 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Növényvédő szerek címkéinek értelmezése, a biztonságos, körültekintő használat 

fontosságának hangsúlyozása 

− Érvelő vita a műtrágyázás szükségességének kérdéséről 

− Poszterkészítés a különböző kőolajpárlatok felhasználásának lehetőségeiről 

− Információgyűjtés a motorbenzin összetételéről, az adalékanyagokról, az oktánszám 

növelésének lehetőségéről és korlátairól 

− Érvelő vita a műanyagok felhasználásának előnyeiről és hátrányairól 

− Kiselőadás a különböző kőolajpárlatok felhasználásának lehetőségeiről 

− Videofilm megtekintése a hazai kőolajfeldolgozásról 

− Beszélgetés kezdeményezése a gyógyszerek lejárati ideje betartásának fontosságáról, a 

lehetséges veszélyek áttekintése 

− Ötletek gyűjtése, miként csökkenthető a mindennapi életünk során használt műanyag 

termékek mennyisége 

− Információgyűjtés a lebomló műanyagokkal kapcsolatban (poszter) 

− Videofilm megtekintése a gumiabroncsok előállításáról 

− Információgyűjtés és prezentációkészítés az E-számokkal kapcsolatban 

− Kiselőadás Richter Gedeon munkásságáról 

− Érvelő vita a homeopátiás szerek alkalmazása mellett és ellen 

− Bemutató készítése a legismertebb kábítószerek fizikai és pszichés hatásáról 

− Véleménycikk írása a doppingszerek rövid és hosszú távú hatásairól és mellékhatásairól 

− Mérgezések feltérképezése az irodalmi művekben (pl. Agatha Christie műveiben) 

− Információgyűjtés a világ különböző pontjain alkalmazott méregjelekről, kiemelve az 

egységes veszélyességi jelölések bevezetésének jelentőségét 

− A vízlágyítás módszereinek áttekintése, Magyarország és Európa vízkeménységi 

térképének elemzése 

− A micellás tisztítók működési elvének feltérképezése (animációs videó segítségével) 

 

 

TÉMAKÖR: Környezeti kémia és környezetvédelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban 

mutatja be. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− példákkal szemlélteti az emberiség legégetőbb globális problémáit (globális 

éghajlatváltozás, ózonlyuk, ivóvízkészlet csökkenése, energiaforrások kimerülése) és azok 

kémiai vonatkozásait; 

− ismeri az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásokat, kiemelten azok kémiai 

vonatkozásaira (energiahordozók, környezetszennyezés, fenntarthatóság, új anyagok 

előállítása); 

− példákon keresztül szemlélteti az antropogén tevékenységek kémiai vonatkozású 

környezeti következményeit; 

− kiselőadás vagy projektmunka keretében mutatja be a XX. század néhány nagy környezeti 

katasztrófáját, és azt, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le azok megismeréséből; 

− érti a környezetünk megóvásának jelentőségét az emberi civilizáció fennmaradása 

szempontjából; 

− ismeri a zöld kémia lényegét, a környezetbarát folyamatok előtérbe helyezését, példákat 

mond újonnan előállított, az emberiség jólétét befolyásoló anyagokra (pl. új gyógyszerek, 

lebomló műanyagok, intelligens textíliák); 

− alapvető szinten ismeri a természetes környezetet felépítő légkör, vízburok, kőzetburok és 

élővilág kémiai összetételét; 

− ismeri a legfontosabb környezetszennyező forrásokat és anyagokat, valamint ezeknek az 

anyagoknak a környezetre gyakorolt hatását; 

− ismeri a légkör kémiai összetételét és az azt alkotó gázok legfontosabb tulajdonságait, 

példákat mond a légkör élőlényekre és élettelen környezetre gyakorolt hatásaira, ismeri a 

legfontosabb légszennyező gázokat, azok alapvető tulajdonságait, valamint az általuk 

okozott környezetszennyező hatásokat, ismeri a légkört érintő globális környezeti 

problémák kémiai hátterét és ezen problémák megoldására tett erőfeszítéseket; 

− ismeri a természetes vizek típusait, azok legfontosabb kémiai összetevőit a víz 

körforgásának és tulajdonságainak tükrében, példákat mond vízszennyező anyagokra, 

azok forrására, a szennyezés lehetséges következményeire, ismeri a víztisztítás 

folyamatának alapvető lépéseit, valamint a tiszta ivóvíz előállításának módját; 

− érti a kőzetek és a környezeti tényezők talajképző szerepét, példát mond alapvető 

kőzetekre, ásványokra, érti a hulladék és a szemét fogalmi megkülönböztetését, ismeri a 

hulladékok típusait, kezelésük módját, környezetre gyakorolt hatásukat; 

− példákkal szemlélteti egyes kémiai technológiák, illetve bizonyos anyagok 

felhasználásának környezetre gyakorolt pozitív és negatív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Környezettudatos szemlélet fejlesztése 

− Vitakészség fejlesztése 

− Problémamegoldó készség fejlesztése 

− A társakkal való együttműködés fejlesztése 

− Alkotás digitális eszközökkel 
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− Kommunikációs készség fejlesztése 

− A légkör kémiája 

− A természetes vizek kémiája 

− A talaj kémiája 

− A hulladékok 

− Új kihívások: ember, társadalom, környezet és kémia 

FOGALMAK 

zöld kémia 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Poszter készítése „Az emberiség legégetőbb globális problémái” címmel 

− A környezettudatosságot hangsúlyozó témanap vagy témahét szervezése 

− Projekt: „A XX. század nagy környezeti katasztrófái”, a projekt tartalmának bemutatása 

kiselőadás formájában 

− Rachel Carson munkásságának bemutatása poszteren 

− Információgyűjtés a legfontosabb nemzetközi környezetvédelmi szervezetekről 

− Információgyűjtés a zöld kémia elveivel kapcsolatban 

− Logikai térkép készítése a légkört felépítő összetevőkről és a leggyakoribb szennyezőkről 

− Projekt vagy videofilm készítése „Hogyan érhető el a hulladékmentes élet?” címmel 

− Videofilm megtekintése a hulladékok újrahasznosításáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kémia tantárgy helyi tanterve 

 

A kémia-biológia tagozatos csoport helyi tanterve 

 

 9- 12. évfolyam 

 

Általános célok 

A kémia, a biológia és a földrajz tanításának célja az általános műveltséghez tartozó egységes 

természetszemlélet mellett az életet tisztelő szemlélet kialakítása, a természettudományos, a 

szociális és állampolgári, valamint a kulturális és a technológiai kompetencia fejlesztése.  

Módszerei, megközelítései révén hat az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációra, 

kölcsönhatásban áll a matematikai, fizikai, és digitális kompetenciával. A kémia különösen 

segíti az absztrakt gondolkodást – meghatározott jelképrendszerével, emellett a kémia, a 
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biológia és a földrajz a térlátás nagyfokú fejlesztői. Határterületeik révén a komplex 

gondolkodásmód előmozdítói, egyúttal a hatékony önálló tanulás, a közösségben való 

gondolkodás, a modellalkotás, a kifejezőképesség, a nyitottság elősegítői. 

Az egyes tantárgyak lehetővé teszik a szociális és állampolgári, az ökológiai kompetencia, a 

kezdeményezőképesség, az esztétikai-művészeti tudatosság fejlesztését is.  

Diákjainkkal nemcsak a tanteremben láttatjuk a természet szépségét, sokszínűségét, 

diverzitását, kulturális örökségeinket, a természetes és az épített környezet kapcsolatát, hanem 

tudatosítjuk bennük azt is, hogy a természet értékeinek megóvása kötelesség, felelősség 

önmaguk és utódaik iránt. A biológia, kémia, földrajz területén szerzett ismeretek 

alátámasztják a mindennapi tapasztalatokat, illetve tudatosítják, hogy ez a műveltségterület 

kultúránk figyelmen kívül nem hagyható része. 

A biológia, kémia tehetséggondozás során  

 a tananyag egyes fejezeteit részletesebben, kísérletezéssel egybekötötten dolgozzuk fel 

 több lehetőség nyílik: 

  a gyakorlásra,  

  a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, 

  a projektmunkára, 

  a csoportmunkára, 

  a szóbeli megnyilatkozásokra 

  a gyakorlati munka tervezésére, 

  terepi munkára, illetve annak feldolgozására. 

 

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és 

értékeli a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben 

megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt 

természettudományos információkat társaival megosztja. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az 

anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a 

kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai 

tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos 

médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy 

csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és 

korosztálya számára. 

A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai 

tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott 

adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen 

értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a 

tanuló különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít 

különböző témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű 

eszközökkel, felelős és etikus módon.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során 

gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre 

alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist 

alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A 

kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami 

alapján egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a 

csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka 
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során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt 

végez különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint 

csoportvezetői szerepet vállal. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz 

létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai 

tevékenysége során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes 

legyen a feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. 

Felismeri a hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, 

lehetőségeihez mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat 

mérlegeli. Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját 

álláspontját megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 

 

A 9-12. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 524 

 

9. évfolyam 

 

 Tematikai egység Órakeret 
1. Az atomok szerkezete és a periódusos rendszer 16 óra 

2. Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban  26 óra 

3. Az anyagi rendszerek 30 óra 

4. A kémiai reakciók általános jellemzése 20 óra 

5. Sav-bázis reakciók 20 óra 

6. Redoxreakciók 16 óra 

7.  Év végi ismétlés 8 óra 

Összesen: 136 óra 

 

10. évfolyam 

 

 Tematikai egység Órakeret 
1. Bevezetés. A szerves kémia tárgya 3 óra 

2. Szénhidrogének és halogénezett származékaik 25 óra 

3. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 36 óra 

4. Szénhidrátok 8 óra 

5. Aminok, amidok és nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 8 óra 

6. Aminosavak, fehérjék, nukleotidok, nulkléeinsavak 8 óra 

7. Szerves kémiai számítások 10 óra 

8.  Év végi ismétlés 4 óra 

Összesen: 102 óra 

 

11. évfolyam 

 

 Tematikai egység Órakeret 
1. Elektrokémia 15 óra 

2. Szervetlen kémiai bevezető 4 óra 

3. Nemesgázok 2 óra 
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4. Hidrogén 4 óra 

5. Halogének 10 óra 

6. Oxigéncsoport 10 óra 

7. Nitrogéncsoport 10 óra 

8. Széncsoport 10 óra 

9. A fémek általános jellemzése 3 óra 

10. Az s-mező fémei  8 óra 

11 A p-mező fémei 8 óra 

 12. A d-mező fémei 12 óra 

 12. Szervetlen kémiai számítások 34 óra 

13  Év végi ismétlés 6 óra 

Összesen: 136 óra 

 

12. évfolyam 

 

 Tematikai egység Órakeret 
1. Az érettségi követelmények által előírt kísérletek gyakorlása 25 óra 

2. 
Az érettségi követelmények által előírt számítási feladatok 

gyakorlása 
35 óra 

3. Az érettségi követelmény által előírt elméleti tananyag átismétlése  

 Atomok, molekulák 10 óra 

 Halmazok, kémiai reakciók 12 óra 

 Elektrokémia 8 óra 

 Nemfémek – hidrogén, nemesgázok, oxigéncsoport 10 óra 

 Nemfémek – nitrogén-, széncsoport 10 óra 

 Fémek – s-, p-, d-mező fémei és vegyületeik 10 óra 

 Szénhidrogének 15 óra 

 Oxigéntartalmú szerves vegyületek, biomolekulák 15 óra 

Összesen: 150 óra 

 

 

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyam témaköreinek tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére:  

A tanuló ismerje az anyag szerkezetének és tulajdonságainak leírásához használt alapvető 

modelleket, fogalmakat és törvényszerűségeket (a korábban megismerteken túl: izotóp, az 

elektronburok szerkezetét megszabó törvények és ezek kapcsolata a periódusos rendszerrel, 

elsőrendű kémiai kötéssel és/vagy másodlagos kölcsönhatásokkal felépülő halmazok 

modelljei és az anyagi rendszerek fontosabb típusai, reakciósebesség, reakcióhő, kémiai 

egyensúly, reakciótípusok, pH, sav és bázis Brønsted szerint, oxidálószer és redukálószer). 

Ismerje a legfontosabb szerves vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását, 

előállítását, jelentőségét (a mindennapokban, a vegyipari folyamatokban és az élő szervezetek 

működésében). 

Ismerje a kémikusok által az anyag szerkezetének és tulajdonságainak megismerése során 

alkalmazott egyszerűbb módszereket és a gazdasági szempontból legfontosabb szerves 

vegyipari technológiai folyamatokat, valamint ezeknek az emberi tevékenységeknek a 

természetre gyakorolt hatásait is. 
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Értse a szerkezet és tulajdonságok közötti összefüggéseket, az alkalmazott modellek és a 

valóság kapcsolatát. 

Értse a kémiai elemek tulajdonságainak periodikus változását. 

 

TÉMAKÖR: Az atomok szerkezete és a periódusos rendszer 

 

Javasolt óraszám: 16 

Tanulási eredmények 

Az atomok létének igazolása, az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a 

jelenségek/folyamatok leírásában.  

Neutron, tömegszám, az izotópok megkülönböztetése, felhasználási területeik megismerése. 

A relatív atomtömeg és a moláris tömeg fogalmának használata számítási feladatokban.  

Az elektronburok héjas szerkezete, a nemesgáz-elektronszerkezet értelmezése.  

A periódusos rendszer atomszerkezeti alapjainak megértése.  

A kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai periodikus váltakozásának értelmezése, az 

elektronszerkezettel való összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak 

magyarázatakor. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Tudománytörténet 

Az anyag szerkezetéről alkotott elképzelések, a változásukat előidéző kísérleti tények és a 

belőlük levont következtetések (Démokritosz, Arisztotelész, Dalton, Thomson, Rutherford, 

Bohr, Chadwick, Schrödinger, Heisenberg). Az elemek jelölésének változása (Berzelius). 

Az anyag részecsketermészetével kapcsolatos előzetes ismeretek áttekintése, összegzése, 

kibővítése, a részecskeszemlélet megerősítése. 

Az anyag részecsketermészetének bizonyítása pl. az abszolút alkohol és víz elegyítésekor 

bekövetkező térfogatcsökkenéssel; ennek modellezése egy nagyobb és egy kisebb szemcséjű 

anyag (pl. bab és mák) keverésével. Műszerekkel készült felvételek bemutatása az atomokról, 

ill. atomokból kirakott alakzatokról. 

Az atomot felépítő elemi részecskék 

A proton, neutron és elektron abszolút és relatív tömege, töltése. Az atommag és az 

elektronburok méretviszonyai. Kölcsönhatások az atomban, elektrosztatikus erő és magerő. 

A protonok, neutronok és elektronok számának megállapítása a semleges atomban. Az 

atommagot alkotó protonok és neutronok összesített tömegének kiszámítása és összevetése az 

atommag tömegével, a különbség összefüggése a magerőkkel. 

Hasonlatok gyűjtése az atommag és az elektronburok méretviszonyaira az ezekkel 

kapcsolatban végzett számítások alapján. 

Atommag és radioaktivitás 

Rendszám, tömegszám, izotópok és jelölésük. Radioaktivitás (Becquerel, Curie házaspár), az 

izotópok előfordulása és alkalmazási területei (C-14 módszer, K-Ar módszer, Hevesy György, 

Szilárd Leó, Teller Ede). Az anyagmennyiség és mértékegysége, a mól mint az SI 

mértékegységrendszer része. 

A relatív atomtömeg kiszámítása az izotópok gyakoriságának ismeretében. A moláris 

tömegek kapcsolata a relatív atomtömegekkel, megadásuk, illetve kiszámításuk elemek és 

vegyületek esetében. 

Az elektronburok 

Az elektron részecske- és hullámtermészete. A pályaenergiát befolyásoló tényezők, 

elektronhéj, alhéj. Alapállapot és gerjesztett állapot. Az elektronok elektronfelhőben való 

elhelyezkedését meghatározó törvények és az elektronszerkezet megjelenítési módjai. A 

párosítatlan elektronok jelentősége a reakciókészség szempontjából (szabad gyökök). 
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Az egyes atomok elektronszerkezetének felírása, különböző megjelenítési módok 

használatával. 

Lángfestés különféle fémek ionjaival.  

Gyökfogók élettani hatásának modellezése 

A periódusos rendszer 

A periódusos rendszer története, az elemek periodikusan változó tulajdonságainak 

elektronszerkezeti okai  

A telített héj és alhéj energetikai stabilitása, az oktettszabály. Elektronegativitás, ionizációs 

energia, elektronaffinitás. Az atomok és ionok méretének változása a csoportokban és a 

periódusokban. 

Az elemek rendszáma, elektronszerkezete, és reakciókészsége közötti összefüggések 

megértése és alkalmazása. 

Az azonos csoportban lévő elemek tulajdonságainak összehasonlítása Az elektronok 

leadására, ill. felvételére való hajlam periódusokon, ill. sorokon belüli változásának 

szemléltetése kísérletekkel. 

Fogalmak 

elemi részecske, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív atomtömeg, moláris 

tömeg, elektronburok, atompálya, pályaenergia, főhéj, alhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, 

csoport, periódus, nemesgáz-elektronszerkezet, elektronegativitás 

 

TÉMAKÖR: Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban  

 

Javasolt óraszám: 26 

Tanulási eredmények 

A halmazok szerkezetének és makroszkopikus tulajdonságainak magyarázata az ezeket 

felépítő részecskék szerkezete és kölcsönhatásai alapján.  

A kémiai képlet értelmezése az elsőrendű kötések ismeretében.  

A molekulák és összetett ionok kialakulásának és a térszerkezetüket alakító tényezők 

hatásának megértése.  

A molekulák polaritását meghatározó tényezők szerepének, valamint a molekulapolaritás és a 

másodlagos kötések erőssége közötti összefüggések megértése.  

Az atomok közötti kötések típusának, erősségének és számának becslése egyszerűbb, 

egyértelmű példákon a periódusos rendszer használatával.  

A kristályrácstípusok jellemzőinek magyarázata a rácsot felépítő részecskék tulajdonságai és 

a közöttük lévő kölcsönhatások ismeretében.  

Ismert szilárd anyagok csoportosítása kristályrácstípusuk szerint, fizikai és kémiai 

tulajdonságaik magyarázata a rács pontjaiban lévő részecskék közötti kölcsönhatások 

erőssége alapján.  

A kémiai szerkezet és a biológiai funkció összefüggésének felvázolása a hidrogénkötések 

példáján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulásának oka, az elektronegativitás szerepe. Molekulák és nem 

molekuláris struktúrák kialakulása. Az anyagi halmazok mint sok részecskéből erős elsőrendű 

kémiai kötésekkel, illetve gyengébb másodrendű kölcsönhatásokkal kialakuló rendszerek. 

A szerkezet és a tulajdonságok összefüggései közül annak megértése, hogy a halmazok 

makroszkopikus tulajdonságait a halmazokat felépítő részecskék sajátságai és a közöttük lévő 

kölcsönhatások jellege határozza meg. 

Ionos kötés és ionrács 
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Egyszerű kationok és anionok kialakulása és töltésének függése az atom 

elektronszerkezetétől. Az ionos kötés, mint elektrosztatikus kölcsönhatás; létrejöttének 

feltétele, következményei  

Az ionvegyületek tapasztalati képlete szerkesztésének készségszintű begyakorlása. 

Kísérletek ionos vegyületek képződésére, vezetőképességére. 

Fémes kötés és fémrács 

A fémes kötés kialakulása és jellemzői. A fémek ellenállásának változása a hőmérséklet 

emelkedésével. A fémek hővezetésének, színének és jellegzetes fényének anyagszerkezeti 

magyarázata. A fémes kötés elemenként változó erőssége; ennek hatása a fémek fizikai 

tulajdonságaira  

A fémek kis elektronegativitása, az elmozdulásra képes (delokalizált) elektronfelhő és az 

elektronvezetés, illetve megmunkálhatóság közötti összefüggések megértése, alkalmazása. 

Kovalens kötés és atomrács 

Az egyszeres és többszörös kovalens kötés kialakulásának feltételei. Kötéspolaritás. Kötési 

energia. Kötéstávolság. Átmenet a kovalens és az ionos kötés között, polarizáció. Atomrácsos 

anyagok makroszkópikus tulajdonságai  

A kötés polaritásának megállapítása az elektronegativitás-különbség alapján. A kötések 

erősségének összehasonlítása az elektronpárok száma, illetve a vegyértékelektronok 

atommagtól való távolsága alapján. A kötési energia és a kötéstávolság közötti összefüggés 

használata. 

Molekulák 

A molekulák képződése és alakja (lineáris, síkháromszög, tetraéder, piramis és V-alak). 

Kötésszög. Összegképlet és szerkezeti képlet. A molekulaalak mint az elektronpárok egymást 

taszító hatásának következménye. A molekulapolaritás mint a kötéspolaritás és a 

molekulaalak függvénye. 

A molekulák összegképletének kiszámítása a tömegszázalékos elemösszetételből. A 

molekulák szerkezeti képletének megszerkesztése az összegképlet alapján, a kötésszög 

becslése. A molekula polaritásának megállapítása. 

Molekulamodellező készletek használata, molekulamodellek készítése hétköznapi 

anyagokból. Információk az állandó, ill. a többszörös súlyviszonyok törvényének történeti 

jelentőségéről. 

Másodrendű kötések és molekularács 

A másodrendű kölcsönhatások fajtái tiszta halmazokban (diszperziós, dipólus-dipólus és 

hidrogénkötés) erőssége és kialakulásának feltételei, jelentőségük. A „hasonló a hasonlóban 

oldódik jól” elv anyagszerkezeti magyarázata. A molekularácsos anyagok fizikai 

tulajdonságai. A molekulatömeg, a polaritás és a részecskék közötti kölcsönhatások 

kapcsolata, összefüggése az olvadásponttal és forrásponttal. 

Közel azonos moláris tömegű, de különböző másodrendű kötésekkel jellemezhető 

molekularácsos anyagok olvadás- és forráspontjának összehasonlítása, a tendenciák 

felismerése.  

Kísérletek a másodrendű kötések fizikai tulajdonságokat befolyásoló hatásának 

szemléltetésére. Molekularácsos anyagok olvadás- és forráspontját tartalmazó grafikonok és 

táblázatok elemzése. 

Összetett és komplex ionok 

Összetett, ill. komplex ionok képződése, töltése és térszerkezete, datív kötés ligandum, 

koordinációs szám. Példák a mindennapi élet fontos összetett ionjaira és komplexeire: 

karbonil (CO-mérgezés), kobalt (páratartalom-kimutatás), réz(II) víz és ammónia komplexe, 

ezüst ammónia komplexe. 

Összetett és komplex ionokat tartalmazó vegyületek képletének szerkesztése. 
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Összetett és komplex ionokat tartalmazó vegyületek térszerkezetének ábrázolása. Komplex 

ionok képződésével járó jellemző és/vagy érzékeny reakciók használata egyes ionok 

kimutatására. Jód oldódása vízben, ill. kálium-jodid-oldatban. 

Kristályrácsok 

A rácstípusok összefoglaló áttekintése: ionrács, fémrács, atomrács, molekularács. Az egyes 

rácstípusok jellemzőinek megjelenése az átmeneti rácsokban (grafitrács, ill. az ionrács és a 

molekularács közötti átmenetet jelentő rácsok). A rácsenergia és nagyságának szerepe a 

fizikai és kémiai folyamatok lejátszódása szempontjából. 

Az atomok között kialakuló kötések típusának, erősségének és számának becslése egyszerűbb 

példákon a periódusos rendszer használatával. A molekulák, illetve összetett ionok között 

kialakuló kölcsönhatások típusának megállapítása, erősségének becslése. Különféle rácstípusú 

anyagok fizikai tulajdonságainak összehasonlító elemzése. 

Fogalmak 

halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektronfelhő, fémrács, kovalens kötés, 

atomrács, molekula, kötési energia, kötéstávolság, kötésszög, molekulaalak (lineáris, 

síkháromszög, tetraéder, piramis, V-alak), kötéspolaritás, molekulapolaritás, másodlagos 

kötés (diszperziós, dipólus-dipólus, hidrogénkötés), molekularács, összetett ion, datív kötés, 

komplex ion, rácsenergia 

 

TÉMAKÖR: Az anyagi rendszerek 

 

Javasolt óraszám: 30 

Tanulási eredmények 

A tanulók által ismert anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, illetve kolloid 

rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felismerése az élő szervezetben, a 

háztartásban és a környezetben.  

Anyagáramlási folyamatok: a diffúzió és az ozmózis értelmezése.  

Oldhatóság és megadási módjainak alkalmazása.  

Az oldatok töménységének jellemzése anyagmennyiség-koncentrációval, ezzel kapcsolatos 

számolási feladatok megoldása.  

Telített oldat, az oldódás és a kristályosodás, illetve a halmazállapot-változások értelmezése 

megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatokként. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az anyagi rendszerek és csoportosításuk 

A rendszer fogalma; a rendszerek osztályozása (a komponensek és a fázisok száma), ennek 

bemutatása gyakorlati példákon keresztül. Anyag- és energia átmenet. A kémiailag tiszta 

anyagok (elemek és vegyületek), mint egykomponensű homogén vagy heterogén rendszerek; 

a keverékek, mint többkomponensű homogén vagy heterogén rendszerek, elegyek. A 

rendszer állapotát meghatározó fizikai mennyiségek (állapotjelzők) és kölcsönhatások 

áttekintése. A rendszerekben lezajló változások rendszerezése. A korábban megismert példák 

besorolása a nyílt és zárt, illetve homogén és heterogén rendszerek, valamint az exoterm és 

endoterm fizikai, illetve kémiai folyamatok kategóriáiba. 

Kísérletek a rendszerekben zajló folyamatok szemléltetésére  

A rendszer állapotát meghatározó fizikai mennyiségek (állapotjelzők) és kölcsönhatások 

áttekintése. A rendszerekben lezajló változások rendszerezése. A korábban megismert példák 

besorolása a nyílt és zárt, illetve homogén és heterogén rendszerek, valamint az exoterm és 

endoterm fizikai, illetve kémiai folyamatok kategóriáiba. 

Halmazállapotok és halmazállapot-változások 

A gázok, a folyadékok és a szilárd anyagok tulajdonságai a részecskék közötti kölcsönhatás 

erőssége és a részecskék mozgása szerint. A halmazállapot-változások mint a részecskék 
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közötti kölcsönhatások változása. A halmazállapot-változások mint a fázisok számának 

változásával járó fizikai folyamatok, ill. mint a kémiai reakciókat kísérő folyamatok. 

A gázok, a folyadékok és a szilárd anyagok tulajdonságainak értelmezése a részecskék közötti 

kölcsönhatás erőssége és a részecskék mozgása szerint.  

A halmazállapot-változások értelmezése a részecskék közötti kölcsönhatások változása 

alapján. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz fogalma és az állapothatározók közötti összefüggések: Avogadro 

törvénye, moláris térfogat, abszolút, ill. relatív sűrűség, egyszerű gáztörvények, egyesített 

gáztörvény (pV/T = állandó) és a tökéletes (ideális) gázok állapotegyenlete (pV = nRT). A 

gázok relatív sűrűségének jelentősége gázfejlesztés esetén, illetve a mérgezések, robbanások 

elkerülése érdekében. A gázok diffúziója. A gázelegyek mint homogén többkomponensű 

rendszerek, összetételük megadása, átlagos moláris tömegük kiszámítási módja.  

A gázokra és gázelegyekre vonatkozó törvények, összefüggések használata számolási 

feladatokban. 

Gázok keletkezésével és a gázok hőmérséklete, ill. nyomása közötti összefüggés 

szemléltetésével kapcsolatos kísérletek.  A gázok diffúziójával kapcsolatos kísérletek. 

Folyadékok, oldatok 

A folyadékok felületi feszültsége és viszkozitása. A molekulatömeg, a polaritás és a 

másodrendű kötések kapcsolata, összefüggése a felületi feszültséggel, viszkozitással, 

forrásponttal; a forráspont nyomásfüggése. Oldat, elegy. Az oldódás mechanizmusa és 

sebességének befolyásolása. Az oldhatóság fogalma, függése az anyagi minőségtől, 

hőmérséklettől és a gázok esetében a nyomástól. Az oldódás és kristálykiválás mint 

dinamikus egyensúlyra vezető fizikai folyamatok; telített, telítetlen és túltelített oldat. Az 

oldódás energiaviszonyai, az oldáshő összefüggése a rácsenergiával és a szolvatációs 

(hidratációs) energiával. Az oldatok összetételének megadása. Adott töménységű oldat 

készítése. Oldatkészítés kristályvizes sókból. Oldatok hígítása, töményítése, keverése. 

Ozmózis. 

A „hasonló a hasonlóban oldódik jól”-elv és az elegyítési próbák eredményeinek magyarázata 

a részecskék polaritásának ismeretében. Oldhatósági görbék készítése, ill. elemzése. 

Számolási feladatok az oldatokra vonatkozó összefüggések alkalmazásával.  

Víz és apoláris folyadékok felületi feszültségének kísérleti összehasonlítása (pl. 

zsilettpengével, fogpiszkálóval). A víz forráspontja nyomásfüggésének bemutatása 

Modellkísérletek endoterm, ill. exoterm oldódásokra, ill. kristálykiválásokra. 

Szilárd anyagok 

A kristályos és amorf szilárd anyagok; a részecskék rendezettsége. Atomrács, molekularács, 

ionrács, fémrács és átmeneti rácsok előfordulásai és gyakorlati jelentősége. Rácsállandó, 

koordinációs szám, elemi cella. 

A kristályos és amorf szilárd anyagok megkülönböztetése a részecskék rendezettsége alapján. 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok mint a homogén és heterogén rendszerek határán elhelyezkedő, különleges 

tulajdonságokkal bíró és nagy gyakorlati jelentőségű rendszerek. A kolloid mérettartomány 

következményei (nagy fajlagos felület és nagy határfelületi energia, instabilitás). A kolloid 

rendszerek fajtái (diszperz, asszociációs és makromolekulás kolloidok) gyakorlati példákkal. 

A kolloidok közös jellemzői (Brown-mozgás, Tyndall-effektus) és vizsgálata 

ultramikroszkóp, Zsigmondy Richárd. Kolloidok stabilizálása és megszüntetése, környezeti 

vonatkozások (szmog, szmogriadó). Az adszorpció jelensége és jelentősége (széntabletta, 

gázálarcok, szagtalanítás, kromatográfia). Kolloid rendszerek az élő szervezetben és a 

nanotechnológiában. 

Fogalmak 
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anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exoterm, endoterm, 

állapotjelző, dinamikus egyensúly, ideális gáz, moláris térfogat, gáztörvény, relatív sűrűség, 

diffúzió, átlagos moláris tömeg, oldat, oldószer, oldott anyag, oldhatóság, oldáshő, 

anyagmennyiség-százalék, anyagmennyiség-koncentráció, hígítás, keverés, ozmózis, 

kristályos és amorf anyag, adszorpció 

 

TÉMAKÖR: A kémiai reakciók általános jellemzése 

 

Javasolt óraszám: 20 

Tanulási eredmények 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az egyenlet és a reakciókban 

részt vevő részecskék száma közötti összefüggés alkalmazásának gyakorlása.  

Az aktiválási energia és a reakcióhő értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő 

hőveszteség értelmezése.  

A kémiai folyamatok sebességének értelmezése, a reakciósebességet befolyásoló tényezők 

hatásának vizsgálata, az összefüggések alkalmazása, a katalizátorok hatása a kémiai 

reakciókra.  

A dinamikus egyensúly fogalmának általánosítása; kémiai egyensúly esetén az egyensúlyi 

állandó reakciósebességekkel, illetve az egyensúlyi koncentrációkkal való kapcsolatának 

megértése. Az egyensúlyt megváltoztató okok és következményeik elemzése, a Le Châtelier–

Braun-elv alkalmazása. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A kémiai reakciók feltételei és a kémiai egyenlet 

A kémiai reakciók mint az erős elsőrendű kémiai kötések felszakadásával, valamint új 

elsőrendű kémiai kötések kialakulásával járó folyamatok. A kémiai reakciók létrejöttének 

feltétele, a hasznos (megfelelő energiájú és irányú) ütközés; az aktiválási energia és az 

aktivált komplex fogalma, az energiadiagram értelmezése, Polányi Mihály. A kémiai 

reakciókat megelőző és kísérő fizikai változások. A kémiai egyenlet típusai, szerepe, 

felírásának szabályai, a megmaradási törvények, sztöchiometria. Az ionegyenletek felírásának 

előnyei. 

A keletkezett termékek, ill. a szükséges kiindulási anyagok tömegének kiszámítása a 

reakcióegyenlet alapján (sztöchiometriai feladatok). Az atomhatékonyság növelése mint a 

zöld kémia egyik alapelve, ezzel kapcsolatos egyszerű számítások. 

Az aktiválási energia szerepének bemutatása (pl. a Davy-lámpa működésének magyarázata, a 

gyufa működése, durranógáz robbanása hő hatására, klórdurranógáz robbanása vakuval 

előállított UV-fény hatására).  

A részecskék ütközésének fontossága, ennek szemléltetése két szilárd anyag keverésével, 

majd oldatban történő reakciójával. 

A kémiai reakciók energiaviszonyai 

A képződéshő és a reakcióhő; a termokémiai egyenlet. Hess tétele. A kémiai reakciók 

hajtóereje az energiacsökkenés és a rendezettségcsökkenés. Hőtermelés kémiai reakciókkal az 

iparban és a háztartásokban (égés, exoterm kémiai reakciókkal működtetett étel-, illetve 

italmelegítők, környezeti hatások). Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség 

értelmezése. Kemilumineszcencia, a „hideg fény”. A gázfejlődéssel járó kémiai reakciók által 

végzett munka. 

A reakcióhő (pl. égéshő) kiszámítása ismert képződéshők alapján, ill. ismeretlen képződéshő 

kiszámítása ismert reakcióhőből és képződéshőkből. 

Különböző reakcióutak összesített reakcióhőjének összevetése, a folyamatok ábrázolása 

energiadiagramon. 

A reakciósebesség 
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A reakciósebesség fogalma és szabályozásának jelentősége a háztartásokban (főzés, hűtés) és 

az iparban (robbanások). A reakciósebesség függése a hőmérséklettől, ill. a koncentrációktól, 

a katalizátor hatása. Az enzimek mint biokatalizátorok szerepe az élő szervezetben és az 

iparban. A szelektív katalizátorok alkalmazása mint a zöld kémia egyik alapelve, ezzel 

kapcsolatos példák. 

A hőmérséklet és a koncentráció reakciósebességre gyakorolt hatásának szemléltetése 

kísérletekkel és/vagy ilyen kísérletek tervezése  

Kísérletek a katalizátor szerepének szemléltetésére  

Információk a gépkocsikban lévő katalizátorokról és az enzimek élelmiszeriparban, ill. a 

gyógyászatban való alkalmazásáról. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi állapot kialakulásának feltételei és jellemzői. Az egyensúlyi 

állandó és a tömeghatás törvénye. A Le Châtelier–Braun-elv érvényesülése és a kémiai 

egyensúlyok befolyásolásának lehetőségei, valamint ezek gyakorlati jelentősége az iparban és 

a háztartásban. 

Stacionárius állapotok a természetben: a homeosztázis, ökológiai egyensúly, biogeokémiai 

ciklusok, csatolt folyamatok 

Példák a gyakorlatban egyirányú, illetve megfordítható folyamatokra, valamint csatolt 

folyamatokra  A magas légköri ózon képződési és fogyási sebességének azonos nagysága 

mint a stacionárius állapot feltétele. 

A dinamikus kémiai egyensúlyban lévő rendszerre gyakorolt külső hatás következményeinek 

megállapítása. Számolási feladatok: egyensúlyi koncentráció, egyensúlyi állandó, átalakulási 

százalék, ill. a disszociációfok kiszámítása. Információk az egyensúly dinamikus jellegének 

kimutatásáról (Hevesy György).  

A kémiai reakciók csoportosítása 

A résztvevő anyagok száma szerint: bomlás, egyesülés, disszociáció, kondenzáció. 

Részecskeátmenet szerint: sav-bázis reakció, redoxireakció. Vizes oldatban: 

csapadékképződés, gázfejlődés, komplexképződés. 

Adott kémiai reakciók különféle szempontok szerinti besorolása a tanult reakciótípusokba. 

Látványos kísérletekben szereplő reakciók besorolása a már ismert reakciótípusokba. 

Fogalmak 

kémiai reakció, hasznos ütközés, aktiválási energia, aktivált komplex, ionegyenlet, 

sztöchiometria, termokémiai egyenlet, tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, 

energiamegmaradás, képződéshő, reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, 

dinamikus kémiai egyensúly, tömeghatás, disszociáció 

 

TÉMAKÖR: Sav-bázis reakciók 

 

Javasolt óraszám: 20 

Tanulási eredmények 

A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis reakciók létrejöttének magyarázata 

a protonátadás elmélete alapján. A savak és bázisok erősségének magyarázata az 

elektrolitikus disszociációjukkal való összefüggésben.  

Amfotéria, autoprotolízis, a pH-skála értelmezése.  

A sav-bázis reakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata.  

A sók hidrolízisének megértése, gyakorlati alkalmazása. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Savak és bázisok 

A savak és bázisok fogalma Brønsted szerint, sav-bázis párok, kölcsönösség és 

viszonylagosság. A savak és bázisok erőssége, a savi disszociációs állandó és a bázisállandó. 
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Lúgok. Többértékű savak és bázisok, savmaradék ionok. Amfoter vegyületek, autoprotolízis, 

vízionszorzat. 

Annak eldöntése, hogy egy adott sav-bázis reakcióban melyik anyag játssza a sav és melyik a 

bázis szerepét. 

A gyenge savak és bázisok kiindulási, ill. egyensúlyi koncentrációi, diszociációállandója, 

valamint disszociációfoka közötti összefüggések alkalmazása számítási feladatokban. 

A kémhatás 

A pH és az egyensúlyi oxóniumion, ill. hidroxidion koncentráció összefüggése, a pH 

változása hígításkor és töményítéskor. Sók hidrolízise. A sav-bázis indikátorok működése, 

szerepe az analitikában. A lakóhely környezetének savassági jellemzői.  

Erős savak, ill. bázisok pH-jának kiszámítása (egész számú pH-értékek esetében).   

Közömbösítés és semlegesítés 

Sók keletkezése savak és bázisok reakciójával, közömbösítés, ill. semlegesítés, savanyú sók. 

Sóoldatok pH-ja, hidrolízis. 

Sav-bázis titrálásokkal kapcsolatos számítási feladatok. 

Fogalmak 

sav, bázis, konjugált sav-bázis pár, disszociációs állandó, disszociációfok, amfotéria, 

autoprotolízis, vízionszorzat, hidrolízis 

 

TÉMAKÖR: Redoxreakciók 

 

Javasolt óraszám: 16 

Tanulási eredmények 

Az égésről, illetve az oxidációról szóló magyarázatok történeti változásának megértése.  

Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja és használata redoxireakciók 

egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer és a redukálószer fogalma és alkalmazása 

gyakorlati példákon.  

A redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fogalma oxigénátmenet, ill. elektronátadás alapján értelmezve. Az 

oxidációs szám és kiszámítása molekulákban és összetett, illetve komplex ionokban. Az 

elektronátmenetek és az oxidációs számok változásainak összefüggései redoxireakciók során.  

Szinproporció és diszproporció. 

Az elemeket, illetve vegyületeket alkotó atomok oxidációs számának kiszámítása. 

Redoxiegyenletek rendezése oxidációs számok segítségével, ezekkel kapcsolatos számítási 

feladatok megoldása. 

Oxidálószerek és redukálószerek 

Az oxidálószer és a redukálószer értelmezése az elektronfelvételre és  leadásra való hajlam 

alapján, kölcsönösség és viszonylagosság. Az oxigén mint „az oxidáció” névadója (a 

természetben előforduló legnagyobb elektronegativitású elem). Redoxireakciók a 

hétköznapokban, a természetben és az iparban. 

Annak eldöntése, hogy egy adott redoxireakcióban melyik anyag játssza az oxidálószer, 

illetve a redukálószer szerepét.- kísérlettervezéssel 

Fogalmak 

oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidálószer, redukálószer, oxidációs 

szám 

 

10. évfolyam 
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A 10. évfolyam témaköreinek tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére:  

Értse az anyagi világ kémiai szerveződési szintjeit, valamint a fizikai és biológiai 

szereveződési szintek kapcsolatát a kémiai szerveződési szintekkel.  

Értse a szerves vegyületek esetében a funkciós csoportok tulajdonságot meghatározó szerepét. 

A tanult, biológiai szempontból fontos vegyületek esetében értse a kémiai szerkezet és a 

biológiai funkció közötti összefüggéseket. 

Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik 

alapján. 

Tudja alkalmazni a megismert törvényszerűségeket összetettebb problémák és számítási 

feladatok megoldása során, számára ismeretlen reakciók egyenleteinek leírásában, újonnan 

megismert modellek elemzésében.  

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus felhasználásával 

önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, és 

azt érthető formában közönség előtt is bemutatni. 

Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátására, tudjon tervezni 

ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet, és ennek eredményei alapján tudja 

értékelni a kísérlet alapjául szolgáló hipotéziseket. 

 

TÉMAKÖR: Bevezetés. A szerves kémia tárgya 

 

Javasolt óraszám: 3 

Tanulási eredmények 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása.  

A szerves vegyületek csoportosítása szempontjainak megértése, a vegyület, a modell és a 

képlet viszonyának, az izoméria és a konstitúció fogalmának értelmezése és alkalmazása. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A szerves anyagok összetétele 

A szerves kémia tárgya (Berzelius, Wöhler) az organogén elemek (Lavoisier). 

A szerves vegyületek nagy száma, heteroatomok, konstitúció, izoméria. 

A szerves anyagok általános jellemzőinek ismerete, anyagszerkezeti magyarázatuk. 

Izomer vegyületek. 

A szerves vegyületek képlete 

Összegképlet (tapasztalati és molekulaképlet), a szerkezeti képlet, a konstitúciós 

(atomcsoportos) képlet és a konstitúció egyszerűsített jelölési formái. 

A szerves vegyületek csoportosítása, elnevezése 

A szénváz alakja, szénvázban lévő kötések és az összetétel alapján. 

Szerves vegyületek elnevezésének lehetőségei: tudományos és köznapi nevek, 

hétköznapokban előforduló rövidítések. 

Csoportosítás a szénváz alakja, szénvázban lévő kötések és az összetétel alapján. 

Szerves vegyületek elnevezése néhány köznapi példán bemutatva. 

Fogalmak 

szerves anyag, heteroatom, konstitúció, izoméria, funkciós csoport, köznapi és tudományos 

név 

 

TÉMAKÖR: Szénhidrogének és halogénezett származékaik 

 

Javasolt óraszám: 25 

Tanulási eredmények 
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A szénhidrogének és halogénezett származékaik szerkezete és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az előfordulásuk és a felhasználásuk ismerete, a 

felhasználás és a környezeti hatások közötti kapcsolat elemzése.  

A geometriai izoméria feltételeinek megértése.  

A szénhidrogénekkel és halogénezett származékaikkal kapcsolatos környezet- és 

egészségtudatos magatartás kialakítása. Grafikonok készítése, értelmezése, elemzése.  

Az optikai izoméria és jelentőségének megértése, a molekulaszerkezet és az izoméria 

kapcsolatának felismerése, alkalmazása. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A telített szénhidrogének 

A szénhidrogének köznapi jelentőségének ismerete, megértése. 

A szénhidrogének hétköznapi jelentőségének bemutatása. 

Alkánok (paraffinok), cikloalkánok, 1–10 szénatomos főlánccal rendelkező alkánok 

elnevezése, egyszerűbb csoportnevek, homológ sor, általános képlet. 

Nyílt láncú alkánok molekulaszerkezete, ciklohexán konformációja, axiális ekvatoriális 

helyzet, szénatom rendűsége. 

Tulajdonságaik, olvadás- és forráspont és változása a homológ sorban - molekulaalak és az 

olvadás- és forráspont kapcsolata. 

Sok anyaggal szemben mutatott kis reakciókészség, égés, reakció halogénekkel, szubsztitúció, 

hőbontás. 

A földgáz és a kőolaj összetétele, keletkezése, bányászata, feldolgozása, felhasználása és 

ennek környezetvédelmi Kőolajfinomítás, kőolajpárlatok és felhasználásuk. Benzin 

oktánszáma és annak javítása: adalékanyagok és reformálás. 

Telített szénhidrogének jelentősége, felhasználása  

A szintézisgáz előállításának lehetőségei, ipari jelentősége. 

Szteránváz, szteroidok biológiai jelentősége (vázlatosan). 

A telített szénhidrogének szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, 

alkalmazása, környezettudatos magatartás kialakítása. 

Grafikon elemzése alkánok fizikai tulajdonságairól  

Etán, ciklohexán konformációs diagramja 

Molekulamodellek készítése, modell és képlet kapcsolata.  

Információk kőolajjal, kőolaj-feldolgozással, kőolajtermékekkel, üzemanyagokkal, megújuló 

és meg nem újuló energiaforrásokkal, nyersanyagokkal vagy zöld kémiával kapcsolatban. 

A telítetlen szénhidrogének - Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 1–10 szénatomos főlánccal, homológ sor, általános képlet, molekulaszerkezet, 

geometriai (cisz-transz) izoméria, tulajdonságaik. 

Nagy reakciókészségük, égésük, addíciós reakciók, Markovnyikov-szabály. Polimerizáció. 

Az olefinek előállítása, jelentősége, felhasználása. Etén, mint növényi hormon, PE és PP 

előállítása, tulajdonságaik és használatuk problémái (szelektív gyűjtés, biológiai lebomlás, 

adalékanyagok, égetés, újrahasznosítás). 

Az alkének szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, alkalmazása. 

Geometriai izomerek tanulmányozása modellen. 

A diének és a poliének 

A buta-1,3-dién és az izoprén szerkezete, tulajdonságai, konjugált kettőskötés-rendszer és 

következményei. 

Addíciós reakciók Polimerizáció. 

Kaucsuk, műkaucsuk, vulkanizálás, a gumi szerkezete, előállítása, tulajdonságai (és 

használatának környezetvédelmi problémái), hétköznapi gumitermékek  

A karotinoidok szerkezete (vázlatosan), színe, biológiai, kozmetikai és élelmiszer-ipari 

jelentősége. 
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A diének és a poliének szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, 

alkalmazása, környezettudatos magatartás kialakítása. 

Információk izoprénvázas vegyületekkel kapcsolatban (pl. természetes előfordulásuk, 

szerkezetük, illatszer- vagy élelmiszer-ipari jelentőségük, antioxidáns szerepük, karotinoidok 

szerepe a fotoszintézisben). 

Az alkinek 

1–10 szénatomos főláncú alkinek elnevezése, általános képlete. 

Acetilén (etin) szerkezete, tulajdonságai. Reakciói: égés, addíciós reakciók, és sóképzés 

nátriummal 

Etin előállítása (metánból és karbidból), felhasználása. 

Az acetilén és a nagyobb szénatomszámú alkinek szerkezete és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése, alkalmazása. 

Az aromás szénhidrogének 

A benzol és a naftalin szerkezete (Kekulé), tulajdonságai. 

Kis reakciókészsége, égése, halogén szubsztitúció és nitrálás. 

Toluol nitrálás, TNT  

xilol orto, meta és para helyzet, sztirol és polisztirol  

Benzol előállítása. Aromás szénhidrogének felhasználása, biológiai hatása. 

Az aromás szénhidrogének szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, 

alkalmazása, egészségtudatos magatartás kialakítása. 

A halogéntartalmú szénhidrogének 

A halogéntartalmú szénhidrogének elnevezése, szerkezete, tulajdonságai. 

Előállításuk (korábban szereplő reakciókkal). 

Reakció nátrium-hidroxiddal: szubsztitúció és elimináció Zajcev-szabály. 

Halogénszármazékok jelentősége és használatának problémái. 

A halogéntartalmú szénhidrogének szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, 

alkalmazása, egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása. 

Optikai izoméria 

Konfiguráció, optikai izoméria, kiralitáscentrum, projektív képlet, egy és több 

kiralitáscentrum következményei. 

Az optikai izoméria jelenségének, feltételeinek következményeinek megértése. Az optikai 

izomériával kapcsolatos modellezés. Az optikai izoméria jelentőségével kapcsolatos 

információk. 

Fogalmak 

telített, telítetlen, aromás vegyület, alkán, alkén, szubsztitúció, cisz-transz izoméria, addíció, 

polimerizáció, elimináció, homológ sor, földgáz, kőolaj, benzin, hőre lágyuló műanyag 

 

TÉMAKÖR: Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

 

Javasolt óraszám: 36 

Tanulási eredmények 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések 

ismeretében azok alkalmazása. Az előfordulásuk, a felhasználásuk, a biológiai jelentőségük és 

az élettani hatásuk kémiai szerkezettel való kapcsolatának felismerése.  

Oxigéntartalmú vegyületekkel kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák 

jelentőségének megértése, megoldások keresése.  

A felületaktív anyagok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat felismerése.  

A hidrolízis és a kondenzáció folyamatának megértése, jelentőségének ismerete. 

Következtetés a háztartásban előforduló anyagok összetételével kapcsolatos információkból 

azok egészségügyi és környezeti hatására. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az oxigén tartalmú szerves vegyületcsoportok és funkciós csoportok 

Az oxigéntartalmú funkciós csoportok (hidroxil, éter, oxo, karbonil, formil, karboxil, észter) 

szerkezete, vegyületcsoportok (alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek, ketonok, karbonsavak, 

karbonsavészterek).  

Polaritás, hidrogénkötés lehetősége és kapcsolata az oldhatósággal, olvadás- és forrásponttal, 

karbonsavak dimerizációja. 

Homológ sorok általános képlete, tulajdonságok változása a homológ sorokban. 

Hasonló moláris tömegű oxigéntartalmú vegyületek (és alkánok) tulajdonságainak (pl. 

olvadás- és forráspont, oldhatóság) összehasonlítása, táblázat vagy diagram készítése vagy 

elemzése. 

Eltérő funkciós csoportot tartalmazó izomer vegyületek tulajdonságának összehasonlítása. 

Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása értékűség, rendűség és a szénváz alapján, elnevezésük. 

Szerkezetük és tulajdonságaik. Égésük, sav-bázis tulajdonságok, reakció nátriummal, 

szubsztitúció, éter- és észterképződés, vízelimináció. Különböző rendű alkoholok 

oxidálhatósága. 

Alkoholok előállítása, jelentősége, felhasználása. 

A metanol és az etanol élettani hatása. Alkoholtartalmú italok előállítása (alkoholos erjedés, 

desztilláció). Denaturált szesz  

Az etanol mint üzemanyag (bioetanol).  

Glicerin biológiai és kozmetikai jelentősége, glicerin-rtinitrát, mint robbanóanyag (Nobel) és 

gyógyszer. 

Etilén-glikol mint fagyálló folyadék, mérgező hatása, borhamisítás. 

Alkoholok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, alkalmazása. 

A fenolok 

A fenol szerkezete és tulajdonságai. A fenol sav-bázis tulajdonságai, reakciója nátrium-

hidroxiddal, nátrium-fenolát reakciója szénsavval, szódabikarbónával, fenol reakciója 

brómmal vagy klórral 

Fenolok fertőtlenítő, mérgező hatása, fenol mint vízszennyező anyag, fenoltartalmú ivóvíz 

klórozásának problémái. Fenolok felhasználása. 

Fenolok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, alkalmazása. 

Az éterek 

Az éterek elnevezése, egyszerű és vegyes éterek előállítása. A dietil-éter tulajdonságai, 

felhasználása. 

Éterek szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, alkalmazása. 

Egy alkohol és vele izomer éter tulajdonságainak összehasonlítása. 

Az oxovegyületek 

Az oxovegyületek elnevezése, szerkezete, tulajdonságai. 

Az oxovegyületek oxidálhatósága formaldehid addíciós reakciói, paraformaldehid 

keletkezése, bakelit előállítása, polikondenzáció, hőre keményedő műanyag. 

Az oxovegyületek előállítása, felhasználása, jelentősége. A formaldehid felhasználása, 

formalin, mérgező hatása, előfordulása dohányfüstben. Akrolein keletkezése sütéskor. Aceton 

(és megjelenése a vérben cukorbetegség esetén). 

Az oxovegyületek szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, alkalmazása. 

A karbonsavak és sóik 

A karbonsavak csoportosítása értékűség és a szénváz alapján, elnevezésük, fontosabb savak és 

savmaradékok tudományos és köznapi neve. 
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Szerkezetük, tulajdonságaik, reakció alkohollal, vízzel, fémekkel, fém-hidroxidokkal, -

oxidokkal, -karbonátokkal, -hidrogén-karbonátokkal, redukciójuk  Karbonsavsók vizes 

oldatának kémhatása és reakciója erős savakkal. 

A hangyasav oxidálhatósága: ezüsttükörpróba és reakciója brómos vízzel. 

Az olajsav reakciója brómos vízzel, telíthetősége hidrogénnel. 

A karbonsavak előállítása, felhasználása, előfordulása, jelentősége a következő vegyületeken 

keresztül bemutatva: 

hangyasav, ecetsav, vajsav, valeriánsav, palmitinsav, sztearinsav, olajsav, benzoesav (és 

nátrium-benzoát), oxálsav, tereftálsav [és ftálsav], borostyánkősav, adipinsav, tejsav (és 

politejsav), borkősav, almasav, szalicilsav, citromsav, piroszőlősav, akrilsav, metakrilsav (és 

polimerjeik), pillanatragasztó, C-vitamin (Szent-Györgyi Albert). 

Karbonsavak szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, alkalmazása. 

Az észterek 

A karbonsavak és a szervetlen savak észterei. Elnevezés egyszerűbb karbonsav észterek 

példáján. Szerkezetük, tulajdonságaik. 

Észterképződés alkoholokból és karbonsavakból, kondenzáció és hidrolízis, egyensúly 

eltolásának lehetőségei, lúgos hidrolízis. 

Jelentősebb észtercsoportok bemutatása: Gyümölcsészterek (pl. oldószerek, acetonmentes 

körömlakklemosó, természetes és mesterséges íz- és illatanyagok, izopentil-acetát a méhek 

feromonja).  

Az észterek szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, alkalmazása. 

Izomer szerkezetű észter és sav tulajdonságainak összehasonlítása. 

Oxigéntartalmú összetett lipidek: viaszok, zsírok és olajok (összehasonlításuk, emésztésük, 

zsírok keletkezése a szervezetben, szerepük a táplálkozásban), foszfatidok. 

Polimerizálható észterek és polimerjeik (poli-(metil-metakrilát), [poli-(vinil-acetát) és poli-

(vinil-alkohol)]), poliészterek (poliészter műszálak, PET-palackok környezetvédelmi 

problémái). 

Gyógyszerek (aszpirin és kalmopyrin). 

Szervetlen savak észterei (gilcerin-trinitrát, zsíralkohol-hidrogén-szulfátok, szerves 

foszfátészterek). 

Margarinok előállítása, olajkeményítés. 

Biodízel (előállítása, felhasználása, problémák). 

A felületaktív anyagok, tisztítószerek 

A felületaktív anyagok oldhatósági tulajdonságai, szerkezete, típusai. 

Micella, habképzés, tisztító hatás, vizes oldat pH-ja, felületaktív anyagok előállításának 

lehetőségei (előzőekben már ismert reakciók segítségével). 

Zsírok lúgos hidrolízise, szappanfőzés. 

Felületaktív anyagok szerepe a kozmetikumokban és az élelmiszeriparban, biológiai 

jelentőségük (pl. kozmetikai és élelmiszer-ipari emulgeáló szerek, biológiai membránok, 

epesavak). 

Tisztítószerek adalékanyagai: kémiai és optikai fehérítők, enzimek, fertőtlenítőszerek, 

vízlágyítók, illatanyagok, hidratáló anyagok. 

Környezetvédelmi problémák, adalékanyagok okozta eutrofizáció). 

A felületaktív anyagok, tisztítószerek szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása, környezettudatos magatartás kialakítása. 

Fogalmak 

hidroxil-, éter-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, keton, karbonsav, 

észter, lipid, zsír és olaj, foszfatid, felületaktív anyag, hidrolízis, kondenzáció, észterképződés, 

polikondenzáció, hőre keményedő műanyag, poliészter 
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TÉMAKÖR: Szénhidrátok 

 

Javasolt óraszám: 8 

Tanulási eredmények 

A szénhidrátok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat megértése.  

Az előfordulásuk, a felhasználásuk, a biológiai jelentőségük és a táplálkozásban betöltött 

szerepük megismerése, a kémiai szerkezet és a biológiai funkciók kapcsolatának megértése.  

A szénhidrátok táplálkozásban való szerepének megismerése, egészséges táplálkozási 

szokások kialakítása.  

A cellulóz mint szálalapanyag jelentőségének ismerete, a szerkezet és tulajdonságok közötti 

összefüggések megértése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A szénhidrátok 

A szénhidrátok biológiai jelentősége, előfordulása a környezetünkben (gyümölcsök, 

kristálycukor, papír, liszt stb.) összegképlete, csoportosítása: mono-, di- és poliszacharidok. 

Szerkezet, íz és oldhatóság kapcsolata. 

A monoszacharidok 

A monoszacharidok funkciós csoportjai, szerkezetük, tulajdonságaik. A triózok konstitúciója 

és biológiai jelentősége, D- és L-glicerinaldehid, relatív konfiguráció és jelölése (Emil 

Fischer), a konfiguráció biológiai jelentősége. 

A pentózok (ribóz és dezoxi-ribóz) nyílt láncú és gyűrűs konstitúciója, konfigurációja, 

biológiai jelentősége (nukleotidok, DNS, RNS). 

A hexózok (szőlőcukor és gyümölcscukor) nyílt láncú és gyűrűs konstitúciója α- és β-D-

glükóz, α- és β-D-fruktóz konfigurációja, konformációja] 

A hexózok biológiai jelentősége. 

Egyszerű szénhidrátok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, 

alkalmazása, az optikai izomériájuk jelentőségének megértése. 

Cukrok foszfátésztereinek szerepe a sejtanyagcserében (vázlatosan, néhány példa). 

A diszacharidok 

A diszacharidok keletkezése kondenzációval, hidrolízisük A redukáló és nem redukáló 

diszacharidok és ennek szerkezeti oka. A maltóz, a cellobióz, a szacharóz és a tejcukor 

szerkezete (felépítő monoszacharidok, összegképlete konstitúciója, konfigurációja, 

konformációja) és biológiai jelentősége. 

A diszacharidok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, alkalmazása, az 

optikai izomériájuk jelentőségének megértése. 

A poliszacharidok 

A keményítő (amilóz és amilopektin), a cellulóz, a glikogén, és a kitin szerkezete, 

tulajdonságai, előfordulása a természetben. A keményítő jódpróbája és annak értelmezése. 

Jelentőségük 

A poliszacharidok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, alkalmazása. 

Információk cukrok jelentőségével kapcsolatban: izocukor és az invertcukor, méz, 

cukorgyártás, cukrok és édesítőszerek, fotoszintézis, növényi sejtfal, cukrok emésztése 

Papír, papírgyártás és környezetvédelmi problémái, Növényi rostok szerepe a táplálkozásban.. 

Poliszacharid alapú ragasztók (pl. csiriz, stiftek, tapétaragasztók). 

Fogalmak 

mono-, di- és poliszacharid, pentóz, hexóz 

 

TÉMAKÖR: Aminok, amidok és nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 

 

Javasolt óraszám: 8 
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Tanulási eredmények 

Az aminok, az amidok és a nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek szerkezete és 

tulajdonságai közötti kapcsolat megértése. A tulajdonságaik, az előfordulásuk, a 

felhasználásuk és a biológiai jelentőségük, valamint az élettani hatásuk megismerése, ezek 

egymással való kapcsolatának megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni elutasító 

magatartás kialakítása. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az aminok 

Funkciós csoport, rendűség, értékűség, 1–5 szénatomos aminok és az anilin elnevezése. 

Szerkezet és tulajdonságok. Sav-bázis tulajdonságok, vizes oldat kémhatása, sóképzés. 

Az aminok jelentősége (pl. festék-, gyógyszer-, műanyagipar, aminosavak, szerves vegyületek 

bomlástermékei, hormonok és ingerületátvivő anyagok, kábítószerek). 

Az aminok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, alkalmazása.  

Egészségtudatos magatartás kialakítása. 

A különböző rendű aminok olvadás és forráspontjával, báziserősségével vagy oldhatóságával 

kapcsolatos adatok elemzése, összehasonlítása alkoholokkal, szénhidrogénekkel. 

Aminocsoportot (is) tartalmazó, biológiailag fontos vegyületekkel (pl. adrenalin, 

noradrenalin, dopamin, hisztamin, acetil-kolin, morfin (Kabay János), amfetamin, 

metamfetamin, gyógyszerek) kapcsolatos információk. 

Az amidok 

Funkciós csoport és szerkezete delokalizáció, 1–5 szénatomos amidok elnevezése, karbamid. 

Szerkezet és tulajdonságok. Sav-bázis tulajdonságok, vizes oldat kémhatása, hidrolízis. 

Származtatás és előállítás. 

A poliamidok (nejlon 66), az aminoplasztok, karbamidgyanták szerkezete, előállítása 

tulajdonságai. A karbamid jelentősége, tulajdonságai, felhasználása (pl. kémiatörténeti 

jelentőség, vizeletben való előfordulás, műtrágya, jégmentesítés, műanyaggyártás, biuret). 

Az amidok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, alkalmazása. 

Az amidok olvadás- és forráspontjával vagy oldhatóságával kapcsolatos adatok elemzése, 

összehasonlítása hasonló moláris tömegű alkoholokéval, szénhidrogénekével. 

Amidcsoportot (is) tartalmazó gyógyszerekkel (pl. paracetamol, penicillinek) vagy 

műanyagokkal kapcsolatos információk. 

A nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 

A piridin, a pirimidin, a pirrol, az imidazol és a purin szerkezete, összehasonlítása 

tulajdonságai és biológiai jelentőség alapján. 

A piridin reakciója vízzel, savakkal, brómmal. A pirrol reakciója nátriummal és brómmal. 

A nitrogéntartalmú heterociklikus vegyületek szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése, alkalmazása. 

Jelentőségük: pl. B-vitaminok, alkoholdenaturálás (régen), nukleinsav bázisok alapvázai, 

indolecetsav (auxin), indigó, hemoglobin, klorofill, hem, hisztidin, húgysav, koffein, teofillin, 

gyógyszerek. 

Fogalmak 

amin és amid, pirimidin és purin váz, poliamid 

 

TÉMAKÖR: Aminosavak, fehérjék, nukleotidok, nulkléeinsavak 

 

Javasolt óraszám: 8 

Tanulási eredmények 

Az aminosavak, a peptidek, a fehérjék szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése. Az előfordulásuk és a biológiai jelentőségük ismerete.  
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Az enzimek szerkezete, tulajdonságai és az enzimatikus folyamatok elemzése. A ruházat 

nitrogéntartalmú kémiai anyagainak megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti 

összefüggések megértése.  

A nukleotidok és a nukleinsavak szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat ismerete, 

megértése. A kémiai szerkezet és a biológiai funkció közötti kapcsolat megértése 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az aminosavak 

Az aminosavak elnevezése, szerkezete. Funkciós csoportok, ikerionos szerkezet és 

következményei. Tulajdonságaik bemutatása (a glicin példáján keresztül). Az aminosavak 

amfotériája, sóképzése  

Az aminosavak jelentősége (vázlatosan): pH-stabilizálás, ingerület-átvitel (γ-amino-vajsav), 

fehérjeépítés. 

Az aminosavak szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, alkalmazása. 

A fehérjeépítő aminosavak 

Az α-aminosavak szerkezete és optikai izomériája, csoportosítása az oldallánc alapján: 

apoláris (glicin, alanin), poláris semleges (szerin), savas (glutaminsav), bázikus (lizin), 

kéntartalmú (cisztein) és aromás (tirozin) aminosavak. 

A fehérjeépítő aminosavak általános képletének, az optikai izomériáról tanultak alkalmazása 

az aminosavakra. 

A fehérjeépítő aminosavak képletének bemutatása oldallánc jellege szerinti csoportosításban. 

Az α-aminosavak jelentősége: fehérjék építőegységei, egyéb jelentőségük pl. ingerületátvitel 

(glutaminsav), gyógyszerek (acetil-cisztein), ízfokozók (nátrium-glutamát), hormonok 

(tiroxin). 

Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és szerkezete (Emil Fischer). Di-, tri- és polipeptidek, fehérjék. A 

fehérjék szerkezeti szintjei (Sanger, Pauling) és a szerkezetet stabilizáló kötések. 

Az egyszerű és az összetett fehérjék. Fehérjék hidrolízise  

A fehérjék stabilitása. Denaturáció, koaguláció. Kimutatási reakciók: biuret- és xantoprotein-

reakció  

Peptidek szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, alkalmazása. 

Képlettel is megadott aminosavakból álló peptid szerkezetének leírása. 

A polipeptidek biológiai jelentősége: enzimek, szerkezeti fehérjék (keratin, gyapjú), 

izommozgás (aktin és miozin), szállítófehérjék (hemoglobin), immunglobulinok, fehérjék a 

sejthártyában, peptidhormonok (inzulin), tartalék tápanyagok (tojásfehérje). Az aszpartam. 

A nukleotidok 

A nukleotid név magyarázata, a nukleotidok csoportosítása (mono-, di-és polinukleotidok), a 

mononukleotidok építőegységei. 

A nukleotidok szerkezete és tulajdonságai, valamint biológiai funkcióik közötti kapcsolat 

megértése. 

Az ATP sematikus szerkezete, építőegységei, biológiai jelentősége. 

A nukleinsavak 

Az RNS és a DNS sematikus konstitúciója, térszerkezete, előfordulása és funkciója a 

sejtekben. A cukor-foszfát lánc szerkezete, pentózok és bázisok az RNS-ben és a DNS-ben, 

bázispárok, Watson–Crick-modell. 

A DNS, az RNS és fehérjék szerepe a tulajdonságok kialakításában, DNS és RNS kémiai 

szerkezetének kapcsolata a biológiai funkcióval 

A nukleinsavak szerkezete és tulajdonságai, valamint biológiai funkcióik közötti kapcsolatok 

megértése. 

A DNS szerkezetével annak felfedezésével, mutációkkal vagy kémiai mutagénekkel, a 

fehérjeszintézis menetével, genetikai manipulációval kapcsolatos információk. 
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Fogalmak 

aminosav, α-aminosav, peptidcsoport, polipeptid, fehérje, enzim, szerkezeti szint  nukleotid, 

nukleinsav, DNS, RNS, Watson–Crick-modell 

 

TÉMAKÖR: Szerves kémiai számítások 

 

Javasolt óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

A tanult szerves kémiai ismeretek szakszerű alkalmazása számítási feladatokban. A 

problémamegoldó képesség fejlesztése. Mértékegységek szakszerű és következetes használata 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Szerves vegyületek képletének meghatározása - Tömegszázalékos összetel, általános képlet, 

moláris tömeg, égetéskor keletkező gázkeverék összetételének vagy ismert kémiai átalakulás 

során keletkező anyagok mennyiségének ismeretében ismeretlen összegképlet meghatározása, 

lehetséges izomerek megadása, választás az izomerek közül tulajdonságok alapján. 

Gázkeverékekkel kapcsolatos számítások - Gázkeverékek tömeg- és térfogatszázalékos 

összetételével, átlagos moláris tömegével és relatív sűrűségével kapcsolatos feladatok. 

Oldatokkal kapcsolatos számítások - Szerves vegyületeket tartalmazó oldatokkal kapcsolatos 

feladatok Oldhatósággal, oldatkészítéssel, kapcsolatos feladatok.Oldatokkal kapcsolatos 

ismeretek alkalmazása más típusú (pl. sztöchimetriai) feladatokban. 

Reakcióegyenlettel kapcsolatos feladatok - Reakcióegyenlet mennyiségi jelentésének 

felhasználásával megoldható szerves kémiai feladatok. 

Termokémiai feladatok - Számítások képződéshő, reakcióhő és Hess-tétel alapján. [Kötési 

energia felhasználása termokémiai számításokban.] 

Kémiai egyensúly - Egyensúlyi állandó, egyensúlyi összetétel, átalakulási százalék számítása 

szerves anyagokat is tartalmazó egyensúlyi folyamatok alapján. 

Fogalmak 

képlet és összetétel kapcsolata, oldat koncentráció, egyenlet mennyiségi jelentése, reakcióhő, 

egyensúlyi állandó 

 

11. évfolyam 

 

A 11. évfolyam témaköreinek tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére:  

A tanuló ismerje a legfontosabb szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, 

csoportosítását, előállítását, jelentőségét (a mindennapokban, a vegyipari folyamatokban és az 

élő szervezetek működésében). 

Ismerje gazdasági szempontból legfontosabb szervetlen vegyipari technológiai folyamatokat, 

valamint ezeknek az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. 

Értse a szervetlen anyagok esetében az egyes jellegzetes vegyületcsoportok (fémek, 

nemfémek, ionvegyületek, savak, bázisok stb.) kémiai sajátosságainak kapcsolatát a 

szerkezetükkel és az ebből következő, reakciókban megfigyelhető tulajdonságokkal. 

A tanult tudománytörténeti események kapcsán értse az azok hátterében lévő tapasztalatok és 

a felfedezések eredményeinek kapcsolatát, értse a modellek, elképzelések átalakulását kiváltó 

alapvető eredményeket. 

Értse a természettudományos kutatás alapvető módszereit. 

Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket összetettebb problémák és 

számítási feladatok megoldása során, illetve viták alkalmával. 

 

TÉMAKÖR: Elektrokémia 
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Javasolt óraszám: 15 

Tanulási eredmények 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók közti összefüggések 

megértése. A mindennapi egyenáramforrások működési elve, helyes használatuk elsajátítása. 

Az elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai bemutatása. A galvánelemek és akkumulátorok 

veszélyes hulladékokként való gyűjtése és újrahasznosításuk okainak és fontosságának 

megértése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Bevezető ismétlés 

Fémek reakciója nemfémes elemekkel, más fémionok oldatával, nem oxidáló savakkal és 

vízzel. A redukálóképesség (oxidálódási hajlam), a fémek redukálóképességi sora a 

tapasztalatok és az elektronegativitás ismeretében. A redoxifolyamatok iránya. Fémes és 

elektrolitos vezetés. A redoxireakciókról és fémekről tanultak alkalmazása néhány konkrét 

reakcióra. 

Galvánelem 

Galvani és Volta kísérletei. 

A galvánelemek működésének bemutatása a Daniell-elem példáján keresztül: felépítése és 

működése, anód- és katódfolyamatok. A sóhíd szerepe. 

A redukálóképesség és a standardpotenciál. Standard hidrogénelektród. Elektromotoros erő, 

kapocsfeszültség. Gyakorlatban használt galvánelemek. Akkumulátorok, szárazelemek. 

Galvánelemekkel kapcsolatos környezeti problémák. Tüzelőanyag-cellák, a hidrogén mint 

üzemanyag.  

Elektrolizálócella 

Az elektrolizálócella összehasonlítása a galvánelemek működésével, egymásba való 

átalakíthatóságuk. Az elektrolízis folyamata, ionvándorlás, az elektrolizálócella működési 

eleve. Anód és katód az elektrolízis esetén. Oldat és olvadék elektrolízise. Különböző 

elektrolizálócellák működési folyamatai reakcióegyenletekkel. A víz (híg kénsavoldat) 

elektrolízise, kémhatás az egyes elektródok körül. Az oldatok töménységének és 

kémhatásának változása az elektrolízis során. 

Az alkálifémionok, az összetett ionok viselkedése elektrolíziskor indifferens elektród esetén. 

A nátrium leválása higanykatódon. Faraday I. és II. törvénye. A Faraday-állandó. A Faraday-

törvények használata számítási feladatokban. 

Az elektrolízis gyakorlati alkalmazása: akkumulátorok feltöltése. Klór és nátrium-hidroxid 

előállítása NaCl-oldat higanykatódos elektrolízisével, túlfeszültség. A klóralkáliipar 

higanymentes technológiái (membráncellák). Az alumínium ipari előállítása timföldből, az s-

mező elemeinek előállítása halogenidjeikből. Bevonatok készítése – galvanizálás, 

korrózióvédelem. 

Fogalmak 

galvánelem, akkumulátor, standardpotenciál, elektrolízis, szelektív elemgyűjtés, galvanizálás 

 

TÉMAKÖR: Szervetlen kémiai bevezető 

 

Javasolt óraszám: 4 

Tanulási eredmények 

Elemek és vegyületek csoportosítása, jellemzésük szempontjainak megértése. A Földet és 

néhány égitestet felépítő legfontosabb anyagok eltérő kémiai összetételének magyarázata. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az anyagok jellemzésének szempontrendszere 

Anyagszerkezet (részecsketulajdonságok), rácstípusok. 
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Fizikai tulajdonságok (szín, halmazállapot, oldhatóság, sűrűség, elektromos vezetés). 

Kémiai tulajdonságok (reakcióegyenletek). Előfordulás a természetben (elemi állapotban, 

vegyületekben). 

Előállítás (laboratóriumban és iparban). 

Felhasználásra jellegzetes példák.  

Általános kémiai fogalmak ismétlése 

A periódusos rendszer és a belőle leolvasható tulajdonságok. Az elektronszerkezet és a kémiai 

tulajdonságok kapcsolata. 

A halmazszerkezet és kapcsolata a fizikai tulajdonságokkal. A kémiai reakciók típusainak, 

feltételeinek áttekintése. 

A redoxireakciók irányának meghatározása a standardpotenciálok alapján nemfémek között 

is. 

Az elemek születése a csillagokban 

Elemek gyakorisága a Földön és a világegyetemben. Ennek okai: magerők, magfúzió, 

szupernova-robbanás, maghasadás.  

Fogalmak 

fizikai és kémiai tulajdonság, rácstípus, elektronszerkezet, periódusos rendszer, magfúzió, 

maghasadás 

 

TÉMAKÖR: Nemesgázok 

 

Javasolt óraszám: 2 

Tanulási eredmények 

A nemesgázok szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések megértése. A nemesgázok 

előfordulásának és mindennapi életben betöltött szerepének magyarázata a tulajdonságaik 

alapján. A reakciókészség és a gázok relatív sűrűségének alkalmazása a nemesgázok 

előfordulásával, illetve felhasználásával kapcsolatban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Elektronszerkezet – kis reakciókészség összefüggése. Halmazszerkezet, rácstípus 

Gerjeszthetőség – felhasználás. 

Fizikai tulajdonságok, a legtöbb anyaggal szemben kismértékű reakciókészség – elemi 

állapot. Nagyobb rendszámúak esetében vannak vegyületek: XeO2, XeO4, XeF2. 

Hélium 

Fizikai tulajdonság. 

Előfordulás: földgáz, világegyetem, Napban keletkezik magfúzióval. Felhasználás: 

léggömbök, léghajók, mesterséges levegő (keszonbetegség ellen), alacsony hőmérsékleten 

működő berendezések (szupravezetés). 

Neon 

Előfordulás: a levegőben. Felhasználás: reklámcsövek töltőanyaga. 

Argon 

Előfordulás: a levegőben a legnagyobb mennyiségben lévő nemesgáz. Előállítás: a levegő 

cseppfolyósításával. Felhasználás: lehet védőgáz hegesztésnél, élelmiszerek csomagolásánál, 

kompakt fénycsövek töltőanyaga. Hőszigetelő üvegek, ruhák töltőanyaga. 

Kripton 

Előfordulás: a levegőben. Felhasználás: hagyományos izzók töltése, a volfrámszál védelmére 

(Bródy Imre). 

Xenon 

Előfordulás: a levegőben. Felhasználás: ívlámpák, vakuk, mozigépek: nagy fényerejű 

gázkisülési csövek. 

Radon 



 
 

631 

 

Élettani hatás: radioaktív. A levegőben a háttérsugárzást okozza. Felhasználás: a 

gyógyászatban képalkotási eljárásban, sugárterápia. 

Fogalmak 

nemesgáz-elektronszerkezet, relatív sűrűség 

 

TÉMAKÖR: Hidrogén 

 

Javasolt óraszám: 4 

Tanulási eredmények 

A legkisebb sűrűségű gáz szerkezete, tulajdonságai és felhasználása közötti összefüggések 

megértése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Atomszerkezet, izotópok. A nehézvíz és annak szerepe. 

Molekulaszerkezet, polaritás, halmazszerkezet. 

Fizikai tulajdonságok, diffúziósebesség 

Kémiai reakciók, kovalens hidridek. Robbanáskor végbemenő láncreakciók, ezzel kapcsolatos 

katasztrófák. Kis elektronegativitású fémekkel szemben oxidálószer (ionos hidridek). 

Intersticiális hidridek. Felhasználás: Léghajók, ammóniaszintézis, műanyag- és 

robbanószergyártás, margarin előállítása, rakéta hajtóanyaga. 

Előfordulása a világegyetemben és a Földön. Természetben előforduló vegyületei: víz, 

ammónia, szerves anyagok. 

A magfúzió jelentősége. Izotópjainak gyakorlati szerepe. A hidrogén mint alternatív 

üzemanyag. 

Ipari és laboratóriumi előállítás. 

Fogalmak 

diffúzió, égés és robbanás, redukálószer 

 

TÉMAKÖR: Halogének 

 

Javasolt óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

A halogének és halogénvegyületek hasonlóságának és eltérő tulajdonságainak szerkezeti 

magyarázata. A veszélyes anyagok biztonságos használatának gyakorlása a halogén elemek és 

vegyületeik példáján. Annak megértése, hogy a hétköznapi életben használt anyagok is 

lehetnek mérgezők (mennyiség és a felhasználás módja) Az élettani szempontból jelentős 

különbségek felismerése az elemek és azok vegyületei között. A hagyományos fényképezés 

alapjainak megértése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Fluor 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonság: legnagyobb elektronegativitás, legerősebb 

oxidálószer. Reakció hidrogénnel. Előfordulás: ásványokban, fogzománcban. 

Klór 

Fizikai tulajdonságok. Fizikai és kémiai oldódás megkülönböztetése. 

Kémia reakciók: vízzel, fémekkel (halosz = sóképzés), hidrogénnel, más halogenidekkel 

Előállítás: ipari, laboratóriumi. 

Technológiai alapfogalmak  

Felhasználás: sósav, PVC-gyártás, vízfertőtlenítés (klórozott fenolszármazékok veszélye). 

Élettani hatás: mérgező. 

Nátium-klorid (kősó): 

Fizikai tulajdonságok. Előfordulás. Élettani hatása: „fehér méreg”. 
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 Felhasználás: útsózás hatása a növényekre, gépjárművekre. 

Hidrogén-klorid: 

Fizikai tulajdonságok. Vizes oldata: sósav. Maximális töménység. Kémiai reakció 

Előfordulás: gyomorsav-gyomorégés, háztartási sósav. 

Hipó: összetétele, felhasználása, vizes oldatának kémhatása, veszélyei. (Semmelweis Ignác: 

klórmeszes kézmosás.) 

Bróm 

Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai reakciók: telítetlen szénhidrogének kimutatása addíciós reakcióval.  

Élettani hatás. 

Jód 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: hidrogénnel, fémekkel. Felhasználás: jódtinktúra. 

Előfordulás 

Hidrogén-halogenidek 

Molekulaszerkezet, halmazszerkezet. 

A saverősség változása a csoportban – a kötés polaritása. 

Fogalmak 

veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fiziológiás sóoldat, szublimáció 

 

TÉMAKÖR: Oxigéncsoport 

 

Javasolt óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok megértése és alkalmazása. Az oxigén és a kén eltérő sajátságainak magyarázata. 

A kénvegyületek változatosságának oka. A környezeti problémák iránti érzékenység 

fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Oxigén 

Molekulaszerkezet: allotróp módosulat – a dioxigén és az ózon molekulaszerkezete. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: reakciója hidrogénnel, oxidok, hidroxidok, oxosavak 

képződése. Előállítás: iparban és laboratóriumban. 

Felhasználás: lángvágó, lélegeztetés, kohászat. Az oxigén szerepe az élővilágban. A vízben 

oldott oxigén oldhatóságának hőmérsékletfüggése.  

Ózon 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: Sok anyaggal szemben nagy reakciókészség. 

Az ózon keletkezése és elbomlása, előfordulása. A magaslégköri ózonréteg szerepe, 

vékonyodásának oka és következményei. Élettani hatás: az ózon mint fertőtlenítőszer, a 

felszínközeli ózon mint veszélyes anyag  

Az „ózondús levegő” téves képzete. 

Víz 

Molekulaszerkezet: alak, polaritás, halmazszerkezet.  

Fizikai tulajdonságok: a sűrűség változása a hőmérséklet függvényében, magas olvadáspont 

és forráspont, nagy fajhő, a nagy felületi feszültség és oka (Eötvös Loránd). Kémiai 

tulajdonság: autoprotolízis, amfotéria, a víz, mint reakciópartner. Édesvíz, tengervíz 

összetétele, az édesvízkészlet értéke. 

Hidrogén-peroxid 

Molekulaszerkezet: alak, polaritás, halmazszerkezet. Fizikai tulajdonságai. Kémiai 

tulajdonság: bomlás diszproporció, a bomlékonyság oka. Oxidálószer és redukálószer. 

Felhasználás: rakéta-üzemanyag, hajszőkítés, fertőtlenítés, víztisztítás, Hyperol. 
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Kén 

Halmazszerkezet: allotróp módosulatok. Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: égése. 

Előfordulás: terméskén, kőolaj (kéntelenítésének jelentősége), vegyületek: szulfidok (pirit, 

galenit), szulfátok stb., fehérjékben. Felhasználás: növényvédő szerek, kénsavgyártás, a gumi 

vulkanizálása. 

Hidrogén-szulfid (kénhidrogén) 

Molekulaszerkezet, halmazszerkezet. Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonság: sav-bázis és 

redoxi tulajdonságok. Élettani hatás: mérgező. Előfordulás: gyógyvizekben. 

Kén-dioxid 

Molekulaszerkezet. Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: reakció vízzel. Előfordulás: 

fosszilis tüzelőanyagok égetésekor. Élettani hatás: mérgező. Felhasználása: boroshordók 

fertőtlenítése, kénsavgyártás. 

Kénessav 

Keletkezése: kén-dioxid és víz reakciójával: savas eső kialakulásának okai, káros hatásai. 

Szulfitok a borban. 

Kén-trioxid 

Molekulaszerkezet. Előállítás: kén-dioxidból. Kémiai reakció: vízzel kénsavvá alakul. 

Kénsav 

Molekulaszerkezet, halmazszerkezet. Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: 

higroszkópos, sav-bázis, redoxi: fémekkel való reakció, passziválás, szenesítés. Kétértékű sav 

– savanyú só. Kénsavgyártás. Felhasználás: pl. akkumulátorok, nitrálóelegyek. 

Szulfátok  

A szulfát-ion elektronszerkezete, térszerkezete, glaubersó, gipsz, rézgálic, barit, timsó.  

Nátrium-tioszulfát 

Reakciója jóddal - jodometria Felhasználása fixírsóként. 

Fogalmak 

autoprotolízis, édesvíz, tartósítószer, oxidáló sav, légszennyező gáz, savas eső, kétértékű sav 

 

TÉMAKÖR: Nitrogéncsoport 

 

Javasolt óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése, összevetése, legfontosabb vegyületeik 

hétköznapi életben betöltött jelentőségének felismerése. Az anyagok természetben való 

körforgásának megértése. Helyi környezetszennyezési probléma kémiai vonatkozásainak 

megismerése és válaszkeresés a problémára. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Nitrogén 

A nitrogén molekulaszerkezete, fizikai tulajdonságai. Kémiai tulajdonság: kis reakciókészség 

a legtöbb anyaggal szemben, reakció oxigénnel és hidrogénnel. Élettani hatás: 

keszonbetegség. 

Ammónia 

Molekulaszerkezet: alak, kölcsönhatások a molekulák között. Fizikai tulajdonságok. Könnyen 

cseppfolyósítható. Kémiai tulajdonságok: sav-bázis reakciók – vízzel, savakkal. Előállítás: 

laboratóriumi, ipari A szintézis és körülményei, dinamikus egyensúly. Keletkezés: szerves 

anyagok bomlása. 

Élettani hatás 

Felhasználás: pl. ipari hűtők, műtrágyagyártás, salétromsavgyártás. 

A nitrogén oxidjai 
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NO keletkezése villámláskor és belső égésű motorokban. NO2 fizikai tulajdonságai, 

dimerizáció. Élettani hatások: értágító hatás (Viagra), mérgező kipufogógázok, gépkocsi-

katalizátor alkalmazása. Felhasználás: salétromsavgyártás. N2O: kéjgáz. Élettani hatás: bódít. 

(Davy: érzéstelenítés). Felhasználás: pl. habpatron, szülészet, üzemanyag-adalék, méhészet. 

Salétromsav  

Molekulaszerkezet. Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: sav-bázis és redoxi. 

Választóvíz, királyvíz, nitráló elegy. Előállítás: a salétromsavgyártás lépései. 

Nitrátok 

A nitrát-ion elektronszerkezete, térszerkezete. A nitrátok oxidáló hatása. Felhasználás: 

ammónium-nitrát: pétisó; kálium-nitrát: puskapor. Műtrágyák és szerepük, valamint 

környezeti veszélyeik. Eutrofizáció, primőr termékek. 

A nitrogén körforgása a természetben, szennyvíztisztítás. Azidok előnye és hátránya a 

légzsákokban. Nitritek szerepe a tartósításban (pácsók). 

Foszfor 

Az allotróp módosulatok és összehasonlításuk. 

A gyufa régen és ma, Irinyi János. A foszfor használata a hadiiparban. 

Difoszfor-pentaoxid  

Kémiai tulajdonság: higroszkópos, vízzel való reakció dimerizáció.  

Foszforsav 

Molekula- és halmazszerkezet. Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonság: reakció vízzel és 

NaOH-dal több lépésben, középerős, háromértékű sav – savanyú sók, foszfátok, hidrolízisük. 

Felhasználás: üdítőitalokban és rozsdaoldó szerekben. Élettani hatás. 

Foszfátok  

A foszfátion elektronszerkezete, térszerkezete, trisó felhasználása.  

A foszfor körforgása a termé-szetben. Műtrágyák, mosószerek, vízszennyezés – eutrofizáció. 

A fogak és a csontok felépítésében játszott szerepe. Foszfolipidek – sejthártya. Energia 

tárolására szolgáló szerves vegyületek. (ATP, KP) Lumineszcencia (foszforeszkálás és 

fluoreszkálás). 

Fogalmak 

eutrofizáció, anyagkörforgás, gyulladási hőmérséklet, lumineszcencia 

 

TÉMAKÖR: Széncsoport 

 

Javasolt óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek megvizsgálása. A szén és 

szilícium vegyületek szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és 

alkalmazása. A szén-dioxid kvóta napjainkban betöltött szerepének megértése. A földkérget 

felépítő legfontosabb vegyületek: a karbonátok és szilikátok jelentőségének megértése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Szén 

A grafit, a gyémánt, a fullerének szerkezetének összehasonlítása. Fizikai tulajdonságok. 

Előfordulásuk, felhasználásuk (nano-csövek). A természetes szenek keletkezése, 

felhasználásuk története, környezeti problémái. Mesterséges szenek: előállítás, adszorpció. 

Szén-monoxid 

Molekulaszerkezet: datív kötés, apoláris jellegének oka. Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonság: redukálószer – vasgyártás, égése. Keletkezése: széntartalmú anyagok tökéletlen 

égésekor. Élettani hatás: az életet veszélyeztető mérgező hatása  

Szén-dioxid 
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Molekulaszerkezet. Fizikai tulajdonságok (szárazjég, szublimáció). Kémiai tulajdonság: 

vízben oldódás (fizikai és kémiai) – kémhatás. Környezetvédelmi probléma: az üvegházhatás 

fokozódása, klímaváltozás. Élettani hatása, kimutatása. 

Szénsav 

A szén-dioxid vizes oldata, savas kémhatás. A szén-dioxiddal dúsított üdítők hatása a 

szervezetre. (Jedlik Ányos – szikvíz.) 

Karbonátok és hidrogén-karbonátok 

A karbonát-ion elektron¬szer-kezete és térszerkezete. Szóda, szódabikarbóna, mészkő, 

dolomit. 

A szén körforgása a természetben. 

Szilícium 

Halmazszerkezet és fizikai tulajdonság: atomrács, félvezetők. Felhasználás: elektronika, 

mikrocsipüzem, ötvözet. Előfordulás: ásványok  

Szilikonok szerkezete, tulajdonságai, jelentősége napjainkban. Szilikon protézisek szerepe a 

testben. 

Szilícium-dioxid  

Halmazszerkezet. Üveggyártás. Atomrácsból amorf szerkezet. Újrahasznosítás. 

Szilikátok 

Szilikátok előfordulása ásványokban és kőzetekben, felhasználásuk. A vízüveg tulajdonságai 

és felhasználása. 

Fogalmak 

mesterséges szén, adszorpció, rétegrács, üvegházhatás, amorf anyag, szilikát, szilikon 

 

TÉMAKÖR: A fémek általános jellemzése 

 

Javasolt óraszám: 3 

Tanulási eredmények 

A környezetünkben lévő fémtárgyak hasonlóságainak, illetve eltérő tulajdonságaik okainak 

megértése. A fémek eltérő értékének magyarázata az előfordulásukkal, tulajdonságaikkal és 

felhasználási módjaikkal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A fémek előfordulása a természetben. Felfedezésük és előállításuk története. Szerepük, 

jelentőségük változása a történelmi korokban. A fémrács szerkezete és jellemzése. A fémek 

fizikai tulajdonságai: halmazállapot, olvadáspont, sűrűség (könnyű- és nehézfémek), 

megmunkálhatóság és ezek összefüggése a rácsszerkezettel, elektromos és hővezetés, szín és 

ezek okai. 

Ötvözetek: Az ötvözetek fogalma, szerkezetük. A fémek kémiai tulajdonságai. A korrózió és 

a korrózióvédelem. Passzív állapot, a felületi védelem és az ötvözés jelentősége. Helyi elem 

kialakulása. 

Fogalmak 

könnyűfém, nehézfém, korrózióvédelem 

 

TÉMAKÖR: Az s-mező fémei 

 

Javasolt óraszám: 8 

Tanulási eredmények 

Az s-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok 

megértése és alkalmazása. A vízkeménység, a vízlágyítás és vízkőoldás problémáinak helyes 

kezelése a hétköznapokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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Alkálifémek 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: redukálószerek, sóképzés, reakció vízzel. 

Előfordulás: vegyületeikben, természetes vizekben oldva, sóbányákban. Előállítás: 

olvadékelektrolízissel (Davy). 

Vegyületeik felhasználása: kősó, lúgkő, hipó, szóda, szódabikarbóna, trisó. 

Alkáliföldfémek  

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: redukálószerek, sóképzés, reakció vízzel. 

Vegyületeik felhasználása az építőiparban: mészkő, égetett mész, oltott mész, gipsz. Élettani 

hatás: kalcium- és magnéziumionok szerepe a csontokban, izomműködésben. Jelentőség: a 

vízkeménység okai. A lágy és a kemény víz (esővíz, karsztvíz). A kemény víz káros hatásai a 

háztartásban és az iparban. Változó és állandó vízkeménység. A vízlágyítás módszerei: 

desztillálás, vegyszeres vízlágyítás, ioncserélés. A háztartásban használt ioncserés vízlágyítás, 

ioncserélő. Vízkőoldás 

Fogalmak 

redukálószer, lángfestés, olvadékelektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, ioncserélő 

 

TÉMAKÖR: A p-mező fémei 

 

Javasolt óraszám: 8 

Tanulási eredmények 

Az alumínium, ón és ólom eltérő sajátságainak magyarázata. A vegyületeik szerkezete, 

összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. A vörösiszap-

katasztrófa okainak és következményeinek megértése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Alumínium 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: passziválódás és védő oxidréteg, amfoter 

sajátság. Előfordulás: a földkéregben (bauxit, kriolit), agyagféleségek. Előállítás és 

felhasználás: bauxitból: kilúgozás, timföldgyártás, elektrolízis; példák a felhasználásra. A 

hazai alumíniumipar problémái, környezetszennyezés, újrahasznosítás. 

Az alumínium-ion feltételezett élettani hatása (Alzheimer-kór). 

Ón és ólom  

Atomszerkezet: különböző izotópok és azok tömegszáma, neutronszáma Hevesy György. 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: felületi védőréteg kialakulása levegőn. 

Reakcióik: oxigénnel, halogénekkel, az ón amfoter sajátsága. Mai és egykori felhasználásuk: 

akkumulátorokban, ötvöző anyagként, festékalapanyagként, nyomdaipar, forrasztóón. Az 

ólomvegyületek mérgező, környezetszennyező hatása. 

Fogalmak 

amfoter anyag, érc, vörösiszap, környezeti katasztrófa 

 

TÉMAKÖR: A d-mező fémei 

 

Javasolt óraszám: 12 

Tanulási eredmények 

A d-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok 

felismerése és alkalmazása. Az ötvözetek sokrétű felhasználásának megértése. A nehézfém-

vegyületek élettani hatásainak, környezeti veszélyeinek tudatosítása. A tiszai 

cianidszennyezés aranybányászattal való összefüggésének megértése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Vas 
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Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: rozsdásodás nedves levegőn, a rozsda szerkezete, a 

vas korrózióvédelme. A vaspor égése a csillagszóróban. Reakció pozitívabb standard 

potenciálú fémek ionjaival. 

Előállítás és felhasználás: vasgyártás. Fontosabb vasércek. Huta és hámor. A modern kohó 

felépítése, működése, a koksz szerepe, a salakképző szerepe. A redukciós egyenletek és a 

képződő nyersvas. Acélgyártás: módszerei, az acél kedvező sajátságai és annak okai, az 

ötvözőanyagok és hatásuk. Az edzett acél. Vas biológiai jelentősége (növényekben, 

állatokban). Újrahasznosítás, szelektív gyűjtés. 

Kobalt 

Ötvözőfém. A kobalt-klorid vízmegkötő hatása és színváltozása. Élettani jelentősége: B12 

vitamin. 

Nikkel 

Ötvözőfém: korrózióvédelem, fémpénzek, orvosi műszerek. Ionjai zöldre festik az üveget. 

Margaringyártásnál katalizátor. Galvánelemek. 

Élettani hatás: fémallergia („ingerlany”), rákkeltő hatás. 

Króm 

Ötvözőfém: korrózióvédő bevonat, rozsdamentes acél. Mikroelem: a szénhidrát-anyagcsere 

enzimjeiben. A kromátok és bikromátok mint erős oxidálószerek (kálium-bikromát, 

ammónium-bikromát). 

Mangán  

Kémiai tulajdonságok: különböző oxidációs állapotokban fordulhat elő. Fontos vegyületei a 

barnakőpor és a kálium-permanganát. A kálium-permanganát felhasználása (fertőtlenítés, 

oxidálószer. - permanganometria 

Volfrám 

Fizikai tulajdonságok: a legmagasabb olvadáspontú fém. Felhasználás: izzószál, ötvözőanyag: 

páncélautók. 

Titán 

Fizikai tulajdonságok. Felhasználás: repülőgépipar, űrhajózás, hőszigetelő bevonat 

építkezéseknél. 

Réz 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: oxigénnel, nedves levegővel, savakkal. A réz 

felhasználása: hangszerek, tetőfedés, ipari üstök, vezetékek. Ötvözetek: bronz, sárgaréz. 

Rézgálic  

Felhasználása permetezőszerként. A rézvegyületek élettani hatása 

Az arany és az ezüst 

Fizikai tulajdonságaik. 

Kémiai reakciók: nemesfémek, ezüst reakciója hidrogén-szulfiddal és salétromsavval. 

Választóvíz, királyvíz. Felhasználás: ékszerek (fehér arany), dísztárgyak, vezetékek. Élettani 

hatás: Az ezüst vízoldható vegyületei mérgező, illetve fertőtlenítő hatásúak, felhasználás 

ivóvízszűrőkben, zoknikban ezüstszál, kolloid ezüst spray. 

Ezüst-halogenidek 

Kötéstípus, szín, vízoldékonyságuk különbözőségének oka, bomlásuk, a papíralapú 

fényképezés alapja. Ezüstkomplexek képződése, jelentősége a szervetlen és a szerves 

analitikában - argentometria 

Platina 

A platinafémek története. Felhasználása: óra- és ékszeripar, orvosi implantátumok, elektródák 

(digitális alkoholszondában), gépkocsi-katalizátorokban. 

Cink 
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Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: égés, reakció kénnel, savakkal, lúgokkal. 

Felhasználás: korrózióvédő bevonat (horganyzott bádog). Ötvöző anyag. ZnO: fehér festék, 

hintőpor, bőrápoló, napvédő krémek. 

Élettani hatás. 

Kadmium 

Felhasználás: korrózióvédő bevonat, szárazelem. Felhasználása galvánelemekben (ritka, drága 

fém). 

Élettani hatás. 

Higany 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságai: általában kevéssé reakcióképes, de kénnel 

eldörzsölve higany-szulfid, jóddal higany-jodid keletkezik. Ötvözetei: amalgámok. Élettani 

hatás: gőze, vízoldható vegyületei mérgezők. Felhasználás: régen hőmérők, vérnyomásmérők, 

amalgám fogtömés, fénycsövek. Veszélyes hulladék, szelektív gyűjtés. 

Fogalmak 

nemesfém, érc, nyomelem, amalgám, ötvözet, környezeti veszély 

 

TÉMAKÖR: Szervetlen kémiai számítások 

 

Javasolt óraszám: 34 

Tanulási eredmények 

A tanult szervetlen kémiai ismeretek gyakorlása, alkalmazása, elmélyítése és szintetizálása 

számítási feladatokon keresztül. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Galvánelemek - Celladiagramok felírása, az elektromotoros erő számítása. 

Elektrolizálócellák - A Faraday-törvények alkalmazása különböző fémek leválasztásánál. 

Porkeverékek és ötvözetek összetételével kapcsolatos számítások - Porkeverékek, ötvözetek 

tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételével kapcsolatos feladatok. Az összetevők 

eltérő oldódásával összefüggő számítások. 

Oldatokkal kapcsolatos számítások - Szervetlen vegyületeket tartalmazó oldatokkal 

kapcsolatos feladatok: oldhatóság, oldatkészítés, összetétel megadása százalékokkal (tömeg, 

térfogat, anyagmennyiség) és koncentrációkkal (anyagmennyiség és tömeg). Nehézfém-ionos 

szennyezések határértékeinek számolása. 

Gázokkal és gázelegyekkel kapcsolatos számítások - Gázok keletkezésével és reakcióival 

kapcsolatos feladatok. Gázelegyek összetételének, abszolút és relatív sűrűségének, átlagos 

moláris tömegének számolása. 

Reakcióegyenlettel kapcsolatos feladatok - A reakcióegyenlet mennyiségi jelentésének 

felhasználásával megoldható szervetlen kémiai feladatok (sav-bázis, redoxi, 

csapadékképződési és gázfejlődési reakciók során). 

Szervetlen vegyipari termeléssel kapcsolatos feladatok - Vegyipari folyamatokra vonatkozó 

számítások (pl. kénsav-, salétromsav-, ammónia- és műtrágyagyártással, fémek előállításával 

kapcsolatban), kitermelési százalékok és veszteségek. Légszennyező gázok kibocsátásával, 

különféle mérgező anyagok egészségügyi határértékeivel kapcsolatos számítások. 

Fogalmak 

képlet és összetétel kapcsolata, oldatkoncentráció, egyenlet mennyiségi jelentése, reakcióhő, 

egyensúlyi állandó 

 

12. évfolyam 

 

A 12. évfolyam témaköreinek tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 
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Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus felhasználásával 

önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli összefoglalót, esztétikai szempontból 

élvezhető, valamint a saját véleményét is tartalmazó, meggyőző erejű prezentációt készíteni és 

előadni. 

Képes legyen összetettebb (a fizika, kémia és biológia tárgyakban tanultakhoz kapcsolható) 

jelenségek esetében is az ok-okozati elemek meglátására, tudjon tervezni ezekkel kapcsolatos 

egyszerűbb modelleket, illetve ezeket modellező egyszerű kísérletet, és a kísérlet eredményei 

alapján tudja értékelni az annak alapjául szolgáló hipotéziseket. A kísérlet eredményei alapján 

képes legyen önállóan magyarázni a folyamatokat irányító törvényeket, tudjon kapcsolatot 

teremteni a megismert törvényszerűségek között. 

Leírás vagy kísérlet alapján tudjon értékelni kémiai jelenségekkel kapcsolatos állításokat, 

legyen megalapozott véleménye a kémiai folyamatok és a környezetvédelem, energiatermelés 

témakörében. 

Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos, illetve áltudományos 

cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával véleményt formálni, az abban szereplő 

állításokat a tanult ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni. Megszerzett tudása 

birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a családja életét és a társadalom fejlődési 

irányát befolyásoló felelős döntések meghozatalára. 

 

TÉMAKÖR: Az érettségi követelmények által előírt kísérletek gyakorlása 

Javasolt óraszám: 25 

Tanulási eredmények 

A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és képességek alkalmazása, 

komplex tudássá szintetizálása a kémiai kísérletek és vizsgálatok megtervezésekor, 

végrehajtásakor és magyarázatakor. A szabályszerű és balesetmentes kísérletezés, a pontos 

megfigyelés, valamint a tapasztalatok szakszerű lejegyzésének gyakorlása. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Nem elvégzendő kísérletek 

Az összes, a kémia érettségi követelményei által aktuálisan előírt nem elvégzendő érettségi 

kísérlet megtekintése tanári kísérletként vagy felvételről, jegyzőkönyv készítése (kísérlet, 

tapasztalat, magyarázat). 

Elvégzendő kísérletek 

Az összes, a kémia érettségi követelményei által aktuálisan előírt elvégzendő érettségi kísérlet 

önálló, szabályos kivitelezéssel történő végrehajtása, jegyzőkönyv készítése (kísérlet, 

tapasztalat, magyarázat). 

Fogalmak 

A kísérletekhez kapcsolódó összes fontos fogalom. 

 

TÉMAKÖR: Az érettségi követelmények által előírt számítási feladatok gyakorlása 

Javasolt óraszám: 35 

Tanulási eredmények 

A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és képességek alkalmazása, 

komplex tudássá szintetizálása a kémiai számítási feladatok megoldásakor. A 

problémamegoldás lépéseinek gyakorlása konkrét kémiai tárgyú feladatok vonatkozásában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A kémia érettségi követelményei által aktuálisan előírt számítási és egyéb (problémamegoldó) 

feladattípusok ismétlése és gyakorlása. 

Fogalmak 

A számolási feladatokhoz kapcsolódó összes fontos fogalom. 
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15. Biológia 

Biológia tantárgy helyi tanterve 

9-10. évfolyam 

 

Általános célok 

 A középiskolában a tanulók az általános iskolai alapra építve kezdik meg a biológia 

tanulását. Közöttük vannak, akik később a szaktárgyi tudás további bővítését választják, de 

olyanok is, akik inkább a természettudományos műveltségük gyarapítását várják ettől a 

tantárgytól. A párhuzamosan folyó műveltségépítés és szaktudásbővítés szükségessé teszi, 

hogy az alkalmazott tanulási módszerek igazodjanak a tanulók eltérő tanulási céljaihoz és 

képességeihez, felébresztve és fenntartva az élő természet gazdagságára és szépségére való 

rácsodálkozást, valamint a természet épsége iránt érzett felelősséget. 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító 

tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk 

keresése, az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok 

megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő 

rendszerek és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez 

fejleszti a képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A 

csoportos, interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését 

és megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális 

forrásokból szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb 

adatbázisokban végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás 

műveleteivel. Megfelelő tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre 

szabott tananyagokat hozhat létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló 

alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle 

állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az 

elvégzett megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak 

levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai 

elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az 

egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek 

leírása gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és 

különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő 

szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a 

biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött 

és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek 

kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív 



 
 

641 

 

tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő 

tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség 

adásának és elfogadásának képességét. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

élő természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban 

történő kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az 

élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre 

való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.  

9–10. évfolyam 

A kerettanterv bevezető témaköre a tudomány működéséről, a tudásunk eredetéről szól. A 

biológia tudományának fejlődése, a jelenkori alkalmazások áttekintése mellett ebben kap 

helyet a vizsgálati módszerek elméleti áttekintése és a természettudományos gondolkodás 

módszereinek megismerése. A további témakörök a tanulási céloknak megfelelően három fő 

tartalmi területre oszthatók. Az első témakörök a tanulók általános biológiai szemléletét 

hivatottak fejleszteni, fő kérdésként állítva eléjük az élet mibenlétét, amelyre több szempontú 

megközelítésekkel igyekszik választ adni. A tanulók áttekintik az élet keletkezésére és 

fejlődésére vonatkozó elméleteket, fejlesztik a tudományos tényekre alapozott érvelés és a 

kritikai gondolkodás készségeit. Részletesen megismerkednek az élet alapvető egységeként 

működő sejt felépítésével és működésével, majd ezt összekötik a magasabb szerveződési 

szintekkel. Vizsgálati szempontként állítják az energia biológiai rendszerekben történő 

áramlását, rávilágítanak az életfolyamatok energetikai összefüggéseire. Az életközösségekben 

zajló energiaforgalom elemzésével mélyebben is megérthetik a növény- és állatvilág, valamint 

a lebontó szervezetek egymásrautaltságát. Fontos szempont a biológiai információ 

mibenlétének, változékonyságának és áramlásának megértése, amit a modern, 

rendszerszemléletű biológia szintjén is elemeznek. A második tartalmi terület célja az emberi 

szervezetről eddig szerzett tudás elmélyítése és az életkori sajátosságoknak megfelelő 

egészségműveltség építése. Ebben több olyan elem is található, amely a mindennapi élet 

egészséggel és betegséggel kapcsolatos kérdéseiben segíti a tanulókat. Ilyen például az 

egészségügyi rendszer áttekintése, valamint az elsősegélynyújtás képességének fejlesztése. A 

harmadik tematikai egység a környezettel és fenntarthatósággal kapcsolatos témaköröket 

foglalja magában. A tanulók vizsgálatokat végezhetnek a környezetükben, forrásokat 

kereshetnek és elemezhetnek a különféle szintű ökológiai rendszerekkel kapcsolatban. Ez a 

tanulási folyamat nem csak az ismeretek bővítését célozza, hasonlóan fontos a természettel 

kapcsolatos érzelmi nevelés és attitűdformálás is. A Kárpát-medence élő természeti értékeinek 

áttekintése mellett a Föld bioszférájának állapotát is vizsgálják a tanulók. Ehhez felhasználják 

a korábban szerzett alapismereteiket, a földtörténeti múlt adatait és jelenkori eseteket, 

valamint megismerik az előrejelzést adó modellek működését is.  

A 9–10. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 170 óra (2+3 óra/hét). 
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A kémia tantárgy haladásához igazodva a témakörök sorrendje és óraszámai  

9. évfolyamon 

Nat témakör Témakör neve Javasolt 

óraszám 

A biológia kutatási céljai és 

módszerei 

A biológia tudománya 3 

Az élet eredete és szerveződése Az élet eredete és feltételei 

Sejtek, szövetek 

4 

10 

Az életközösségek jellemzői és 

típusai 

Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az 

életközösségek biológiai sokfélesége 

12 

A bioszféra egyensúlya, 

fenntarthatóság 

A Föld és a Kárpát-medence értékei 

Ember és bioszféra – fenntarthatóság 

10 

11 

Az ember szervezete és 

egészsége 

A viselkedés biológiai alapjai, lelki 

egyensúly és a testi állapot összefüggése 

11 

 

Az élet eredete és szerveződése Az élővilág egysége, a felépítése és működés 

alapelvei  

7 

 Összes óraszám: 68 

 10. évfolyamon 

Nat témakör Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Az élet eredete és szerveződése A sejt és a genom szerveződése és működése 

Élet és energia 

12 

8 

Öröklődés és evolúció 

A biotechnológia módszerei és 

alkalmazása 

A változékonyság molekuláris alapjai 

 

12 

 

Az ember szervezete és 

egészsége 

Az emberi szervezet felépítése, működése 

Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 

I. Testkép, testalkat és mozgás.   

II. Anyagforgalom  

III. Érzékelés, szabályozás 

Az emberi nemek és a szaporodás biológiai 

alapjai 

 

 

6 

13 

22 

7 

Öröklődés és evolúció 

A biotechnológia módszerei és 

alkalmazása 

Egyedszintű öröklődés 

A biológiai evolúció 

12 

10 

 Összes óraszám 102 

 

 

 

 

 

Nat témakör Témakör neve Javasolt 

óraszám 
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9. évfolyam 

 A 9. évfolyam témaköreinek tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli 

a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

az elvégzett vagy elemzett biológiai vizsgálatok során elvégzi az adatrögzítés és -rendezés 

műveleteit, ennek alapján tényekkel alátámasztott következtetéseket von le; 

egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 

megalapozott érveket alkot. 

a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez 

biológiai vizsgálatokat, projekteket; 

ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

 

TÉMAKÖR: A biológia tudománya 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására 

vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, 

megfigyeléseket és méréseket végez; 

egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet 

megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét; 

példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A biológiai kutatások alapvető céljainak, világképünket és mindennapi életünket alakító 

eredményeinek tudománytörténeti példákkal való bemutatása 
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A tudományos vizsgálatok menetének ismerete, vizsgálatokban való tudatos alkalmazása és 

nyomon követése kísérletelemzésekben 

A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és terepmunkára 

alkalmas eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és használata 

A tudományos gondolkodás műveleteiről szerzett alapszintű ismeret, a műveletek 

alkalmazásában való jártasság, adott probléma esetén a célravezető módszer kiválasztása 

és alkalmazása 

Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való együttműködés 

fontosságának felismerése, a közös munkában való aktív szerepvállalás 

Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások meghallgatásának képessége 

Kísérleti megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, rendezése és 

feldolgozása, az ebből levonható következtetések és további kutatási kérdések 

megfogalmazása 

A modern biológia kulcsterületeinek, ezek technológiai lehetőségeinek ismerete, a kutatás és 

alkalmazás etikai, társadalmi-gazdasági kérdéseiben véleményalkotási és vitaképesség 

A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az álhírek, 

áltudományos közlések felismerése, velük szemben tényekre alapozott kritikai érvelés.   

FOGALMAK 

kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, rendszerbiológia, 

molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, konkrét példa bemutatása 

− Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől függően) 

biológiai kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti eredmények értékelése és 

publikálása 

− Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek feldolgozása, kivonat, 

reflexió írása 

− Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, beszámoló készítése a 

kutatási területekről és módszerekről  

− Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos 

problémáról  

 

TÉMAKÖR: Az élet eredete és feltételei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési egysége. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján magyarázza, erről 

megfogalmazza személyes véleményét is; 

megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az élővilág két külön 

rendszertani csoportjába tartoznak, érti és tényekkel igazolja az ősbaktériumok különleges 

élőhelyeken való életképességét; 

biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet valószínűsíthető 

feltételeit és lehetőségeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Az élő állapot és kialakulásának magyarázása életkritériumok, a baktériumok sejtszerkezete 

alapján 

Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal való igazolása 

A Naprendszeren belüli és azon kívüli élet kutatási céljának, feltételezéseinek és eddigi 

eredményeinek ismerete 

FOGALMAK 

őslégkör, ősóceán, RNS-világ, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, cianobaktérium, UV-

sugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli 

életlehetőségek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése  

− A Miller-kísérletet bemutató ábra értelmezése és az eredmények kritikai elemzése 

kiselőadás vagy házi dolgozat formájában 

− A földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek és eddigi 

eredmények összefoglalása (pl. üstökösszondák, Mars-kutatás, exobolygók felfedezése) 

 

TÉMAKÖR: Sejtek és szövetek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a 

biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb állati és növényi 

szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A többsejtű életforma alapvető jellemzőinek azonosítása, az ebben rejlő (evolúciós) előnyök 

felismerése, megfogalmazása 

A (transzmissziós) fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a 

felbontóképesség értelmezése, a mikroszkóp alapbeállításának képessége, mikrofotó 

készítése mobiltelefonnal 

Növényi metszetek, preparátumok készítése, fénymikroszkópos vizsgálata, rajzok, fotók 

készítése és rendszerezése 

A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és a szövettípus 

biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása  

A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár a levél és a virág jellegzetes 

szöveti felépítésének azonosítása 

A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető differenciálódási 

folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek képzése) való bemutatása 

Állati vagy emberi szövetekről, szervekről készült metszetek fénymikroszkópos vizsgálata 

vagy fotókon való összehasonlítása és jellemzése 

Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) jellemzése a 

felépítés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése 

A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok céljának, egy-egy 

módszerének ismerete, a daganatos betegségek felismerésében játszott szerepének 

értékelése 

FOGALMAK 
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osztódó és állandósult (növényi) szövetek, őssejt fogalma és típusai, daganatsejt, embrionális 

fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-, izom-, idegszövet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A (transzmissziós) fénymikroszkóp felépítésének és működésének megbeszélése, 

alkalmazásának gyakorlása 

− Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló metszetkészítéssel, rajzolás és fotózás 

mobiltelefonnal  

− Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

− Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  

− Állattani preparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése  

− Daganatos elváltozásokról, diagnosztikáról, kezelésről kiselőadás, csoportmunka 

 

TÉMAKÖR: Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek biológiai 

sokfélesége 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes életközösségek típusait, azok 

jellemzőit és előfordulásait; 

másokkal együttműködve megtervezi és kivitelezi lakóhelye környezeti állapotának eseti vagy 

hosszabb idejű vizsgálatát, értékeli a kapott eredményeket; 

megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti kölcsönhatások 

típusait, az ezzel összefüggő etológiai jellemzőket, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét; 

érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti 

állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit; 

ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok típusait és példáit, 

konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat; 

felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való 

alkalmazkodásban játszott szerepét; 

érti a biológiai sokféleség fogalmát, értékeli a bioszféra stabilitásának megőrzésében játszott 

szerepét, érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti 

kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot 

elemez; 

érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja az egyensúly 

felborulásának lehetséges következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az élettelen környezeti tényező fogalmának ismerete és összekapcsolása az élettani és 

ökológiai tűrőképességgel 

A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák alapján 

Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak vizsgálat 

A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt hatásuk elemzése 
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Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők elemzése példákon 

keresztül 

A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb talajtípusok 

összehasonlítása 

A környezet eltartóképességének elemzése 

A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés megértése, az 

aszpektus értelmezése 

Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a szukcesszió 

folyamatának értelmezése 

Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése 

A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti alkalmazkodásban játszott 

szerepének vizsgálata, konkrét példák elemzése 

Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok azonosítása és 

felismerése konkrét példák alapján 

A biológiai sokféleség fogalmi értelmezése 

Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető tényezők 

azonosítása 

Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés és 

elemzés 

Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének értékelése, az ezt támogató 

egyéni és társadalmi cselekvési lehetőségek áttekintése, sikeres példák gyűjtése 

FOGALMAK 

tűrőképesség, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob környezet, vízminőség, talajminőség, 

szukcesszió, kommenzalizmus, szimbiózis, antibiózis, versengés, parazitizmus, 

zsákmányszerzés, ökológiai stabilitás, biológiai sokféleség, védett fajok, fajmegőrző program 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása 

− Különféle vízminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, foszfáttartalom, 

vízkeménység, pH, BISEL) 

− A populációk közötti kölcsönhatásokat bemutató videók keresése és elemzése  

− Védett fajok megismerése, esetenként azonosítása határozók és mobiltelefonos 

applikációk segítségével 

− Kiselőadások tartása kihalt fajokról, kihalásuk okairól 

 

TÉMAKÖR: A Föld és a Kárpát-medence értékei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez; 

felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez 

biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan és kritikusan értékeli a 

természeti okokból és az emberi hatásokra bekövetkező változásokat; 
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ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő értékeit, ezeket 

összekapcsolja a hazai nemzeti parkok tevékenységével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A Föld Naprendszeren belüli elhelyezkedésének, kozmikus környezetének és a bolygó 

adottságainak a földi élet lehetőségével való összefüggése, az élet hosszú távú 

fennmaradásához és fejlődéséhez kapcsolódó jellemzők azonosítása 

A szárazföldi élővilág egyes kiemelt jelentőségű elemeinek, konkrét életközösségeinek és 

védett fajainak bemutatása, értékelése (pl. Amazonas vidéke, afrikai esőerdők és 

szavannák, magashegységek, füves puszták stb.)  

A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány kiemelt jelentőségű 

példa elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl. korallszirtek) 

A Föld élővilágát különleges nézőpontokból bemutató természetfilmek nézése, a szerzett 

élmények és ismeretek megbeszélése 

A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt folyó gazdálkodás 

kölcsönhatásainak elemzése 

A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti kapcsolat megértése (növények 

elterjedése, madárvándorlások) 

A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, egy-egy endemikus, illetve 

reliktum faj bemutatása, jelentőségük értékelése 

Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, életközösségeinek vizsgálata, 

jellemző növény- és állatfajainak bemutatása 

Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és megbeszélése 

egyénileg és csoportosan 

FOGALMAK 

globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses védőpajzs, ártéri erdő, 

löszgyep, homoki gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, sziklagyepek, nádasok, 

láprét, hegyi kaszálórét, nemzeti parkok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Egyes kontinensek élővilágát bemutató poszterek készítése, a Leőwey-napokon történő 

bemutatása (pl. Afrika, Dél-Amerika, Ausztrália stb.) 

− A Kárpát-medencében található nemzeti parkok honlapjának felkeresése, a kiemelkedő 

értékek bemutatása posztereken, ppt-k segítségével 

− A természeti tájat, védendő értékeket bemutató művészeti alkotások (rajzok, festmények, 

fotók, tájleírások) gyűjtése és megbeszélése 

− Tájakat, életközösségeket és élőlényeket bemutató művészeti alkotások készítése 

(rajzolás, festés, fotózás, leírások, versek írása) 

− Projektmunka készítése: lakóhelyem környezetvédelmi problémái, természetvédelmi 

értékei 

 

TÉMAKÖR: Ember és bioszféra – fenntarthatóság 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit, és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő folyamatokat, elemzi ezek idő- és 

térbeli viszonyait, azonosítja az emberi tevékenységgel való összefüggésüket; 

történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékeli a mezőgazdaság, erdő- és 

vadgazdaság, valamint a halászat természetes életközösségekre gyakorolt hatását, példák 

alapján bemutatja az ökológiai szempontú, fenntartható gazdálkodás technológiai 

lehetőségeit; 

példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari és természeti 

katasztrófák okait és ezek következményeit, az emberi tevékenységnek az élőhelyek 

változásához vezető hatását, ennek alapján magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét; 

érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, tudja, hogy a 

folyamatok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges; 

a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra 

gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit; 

értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi összefogások és 

a hazai törekvések jelentőségét, döntései során saját személyes érdekein túl a természeti 

értékeket és egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai és gazdasági 

folyamatok közötti összefüggések feltárása 

Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások adatok alapján 

való azonosítása, a lehetséges következmények felismerése 

A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű felelősségek és 

cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása 

A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a halászat és 

haltenyésztés történeti és jelenkori technológiáinak a fenntarthatóság szempontjából való 

kritikai elemzése, alternatívák keresése 

A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás vizsgálatára szolgáló 

módszerek („big data”, számítógépes modellezés) megismerése, az előrejelzések 

megbízhatóságának értékelése 

A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi egyezmények 

jelentőségének példákkal való bizonyítása 

Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és szervezetek 

tevékenységének megismerése, lehetőség szerinti segítése 

Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel 
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globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, klímamodellek, fenntarthatóság, ökológiai 

gazdálkodás, biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, invazív faj, természetvédelmi 

törvény, „big data” 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek 

megbeszélése 

− Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és közösségi 

cselekvésre vonatkozó következtetések levonása 

− Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek megvitatása  

− A Föld éghajlatában történt változások eddigi és várható hatásának bemutatása 

− Kiselőadás a Fenntartható Fejlődésről 
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TÉMAKÖR: A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;  

ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz 

egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni; 

ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket meghatározó 

tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát; 

ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi az 

egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket; 

megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a tanulás és 

emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával; 

az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk feldolgozásával, a 

tanulással összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási képesség jelentőségét az egyén és a 

közösség szempontjából; 

biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a függőségekre 

vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak elemzése az állatok 

viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós megközelítés alapján 

A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások 

(vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális 

stresszoldás melletti érvelés 

A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét esetre (probléma 

megoldására) alkalmazva 

A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) egészségmegőrző program 

megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos applikációk felhasználása 

A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése 

Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése (információfelvétel, 

-feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és emlékezési folyamatokkal 

Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű működésekben 

játszott szerepük értékelése 

Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, hogy a 

halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek (neokortex) a kognitív 

funkciókban van kiemelkedő szerepe 

A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség lehetséges okainak és 

formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása 

A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, egyes agyterületek 

szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő kockázatok, következmények 

felismerése esettanulmányok alapján 

FOGALMAK 

öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, agykéreg, 

szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, emlékezés, érzelmek, drog, 

függőség 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Konrad Lorenz és Pavlov állatkísérleteinek bemutatása  

− Az ember öröklött és tanult viselkedési elemeit bemutató példák gyűjtése, megbeszélése 

− Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése  

− Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató tudományos 

ismeretterjesztő előadások, filmek megtekintése, közös megbeszélés  

− Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól  

 

TÉMAKÖR: Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony hőmérsékleten, nagy 

sebességgel kémiai reakciók a sejtekben, vizsgálja az enzimműködést befolyásoló 

tényezőket.  

− értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;  

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a 

biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

− tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén elemek, a 

víz, az ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető szerepét, és ezt 

összefüggésbe hozza kémiai felépítésükkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A szerveződési szintek hierarchikus és rendszerszemléletű elvének felismerése a tanulók 

által ismert, felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy természeti rendszerek 

példái alapján 

− Az energiáról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, az energiafajták és átalakítási 

módok áttekintése példák alapján, a fény, a kémiai és a biológiai energia összefüggésbe 

hozása  

− Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a 

rendezettséggel való kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti jelenségek 

értelmezése alapján 

− A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, technológiai és 

biológiai szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága 

− Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az 

anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal való bemutatása 

− Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása 

− A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés 

− A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok sokoldalú 

elemzése 

− A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai példák 

alapján, a szabályozott állandó állapot jelentőségének felismerése 
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rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia és ATP, biogén elem, víz, 

makromolekulák, enzimek, sokféleség és információ, fehérjeszerkezet, vezérlés és 

szabályozás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, xantoprotein-próba, 

ezüsttükörpróba, keményítő kimutatása jód segítségével) 

− A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-oldattal) – hő, 

CuSO4, NaCl, savak hatása  

− Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése 

 

 

 

 

 

 

10. évfolyam 

 

10. évfolyam témaköreinek tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére:  

− az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli 

a lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

− biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

− értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;  

− azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

− a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

− a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a 

kísérleti változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

− példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

− ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagymennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

− megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét; 

− megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az 

ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, 

érvényesíti az elővigyázatosság elvét; 

− a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi 

szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait  

− a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

▪  
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TÉMAKÖR: A sejt és a genom szerveződése és működése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási 

lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy a vírusok az élő 

 és élettelen határán állnak; 

a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle 

típusának közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét; 

tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és 

alkalmazkodóképessége közötti összefüggést; 

felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza a sejt 

anyagcsere-folyamatainak lényegét, igazolja, hogy azok a környezettel folytonos 

kölcsönhatásban mennek végbe; 

ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján értelmezi a 

sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének 

folyamatait; 

tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok működnek, amelyek 

befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a normál és a kóros működésért is;  

összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, megérti, hogy 

a soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei meghatározott számú 

osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki; 

ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt és daganatsejt 

között; 

felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit 

tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések felismerése egy 

konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek megelőzési és gyógyítási 

lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása 

A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és alkalmazkodás 

főbb összefüggéseinek bemutatása  

Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak ismertetése 

A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű lerajzolása 

és működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal 

A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív régiók, gének bekapcsolása, 

kikapcsolása, módosítása  

Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, a különbség felismerése 

őssejt és daganatsejt között 

A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, a 

daganatelnyomó és DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál szerepe. 

A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének összekapcsolása az emberi 

sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált sejt, sebgyógyulás, ivarsejtképzés) 

A sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai jelentőségének felismerése 

egy-egy egyszerűbb példa alapján 

Felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit 

tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért 
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vírus, baktérium, prokarióta, eukarióta, gén, kromoszóma, fehérjeszintézis, sejtciklus, 

sejtosztódás, őssejt, differenciált sejt, mitózis, meiózis, jelforgalom, biológiai hálózat, 

daganatképződés, rák, GMO 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása  

− A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy 

mikroszkópi metszeteken történő összehasonlítása, értelmezése  

− Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet inkubálása, 

telepek morfológiai vizsgálata 

− Kromoszóma felépítésének modellezése mobil applikációk, számítógépes programok 

segítségével 

− A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és kifejeződését bemutató 

animációk elemzése 

− A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai kérdésének megvitatása (disputa) 

− A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató oldalak információinak 

értelmezése 

− Poszter készítése védőoltásokról, memóriakártya készítése a vírus és a baktérium okozta 

betegségekről, ppt készítése egy-egy meghatározó kutató munkásságáról  

− Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak megismerése, Semmelweis 

Ignác munkásságának rövid megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. formájában) – saját 

készítésű video készítése (videofelelet) 

 

TÉMAKÖR: Élet és energia 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri és példákkal bizonyítja az élőlények szén- és energiaforrásainak különféle lehetőségeit, 

az anyagcseretípusok közötti különbséget; 

vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai energiaátalakítás 

sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten 

belüli helyét és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit; 

a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok közötti 

ökológiai szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti anyagforgalmat; 

a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez 

biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A fotoszintézis biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének 

ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

Az erjesztés  a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai előfordulásának és 

technológiai alkalmazásának ismerete, példákkal való igazolása 

A sejtlégzés biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének 

ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 
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Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő szakaszairól, a 

folyamatok vizualizálása és értelmezése 

Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, kutatási kérdések 

megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és elemzése, következtetések 

levonása 

Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás diagramon való 

ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása 

FOGALMAK 

autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, fotoszintézis, erjedés, 

sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok szerepe az 

élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.) 

− Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített metszet 

alapján 

− Poszter készítése a baktériumok szerepéről az élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb. 

 

TÉMAKÖR: A változékonyság molekuláris alapjai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a különféle biotechnológiai eljárások célját és módszertani alapjait, a róluk folyó 

vitában több szempontú, tudományos tényekre alapozott véleményt formál; 

tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 

megalapozott érveket alkot. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető 

folyamatokat, konkrét esetekben azonosítja ezek következményeit; 

az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe hozza a 

géntechnológia, a génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival, tényekre alapozottan, 

kritikai szemlélettel elemzi a genetikai módosítások vélt vagy valós előnyeit és 

kockázatait; 

felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az egész 

szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a környezet 

általi génaktivitás-változásoknak. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója, 

valamint a tapasztalható jelleg közötti összefüggés példaszerű bemutatása 

A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) összefüggéseinek 

felismerése, konkrét példa elemzése 

A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az életmóddal 

(táplálkozás, mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. stressz) módosítható 

genetikai információ (pl. miért nem mindegy, hogy valamely tulajdonság az apai vagy 

anyai gén által kódolt) 

A DNS-bázissorrend megállapítás jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a genetikai 

ujjlenyomat módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások példáinak áttekintése és 

értékelése 
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A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a 

génszerkesztés, a klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának (pl. 

igazságügyi orvostani és diagnosztikai vizsgálatok) bemutatása 

A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, növénytermesztésben, 

állattenyésztésben, élelmiszeriparban való alkalmazásának példákkal történő bemutatása 

(humán genom projekt, génterápia, genetikailag megváltoztatott élőlények) 

A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli jelentőségének megértése 

(pl. evolúciós leszármazási kapcsolatok keresése adatbázisok alapján, kapcsoltság 

elemzése egyes betegségek és gének összefüggésének vizsgálatához, jelátviteli hálózatok 

modellezése) 

A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, bioetika 

alapelvein alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások előnyei és kockázatai, az 

állatkísérletek kérdései, transzplantáció és biorobotika, a jövőbeli hatások előrejelzése) 

 

FOGALMAK 

mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, génszerkesztés, 

génmódosítás, géndiagnosztika, bioinformatika, bioetika 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin bevitel, 

aranyrizs, érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és kockázatok kritikai 

elemzése 

− A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos  érvelés 

 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése és működése és egészségtana  

 I. Testkép, testalkat, mozgásképesség 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az egyéni adottságokat, 

a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét;  

az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján magyarázza az 

ember testképének, testalkatának és mozgásképességének biológiai alapjait; 

elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai alapjait, ezeket 

összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásformáival, értékeli a 

rendszeres testmozgás szerepét egészségének megőrzésében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és irányai szerint 

Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember anatómiai 

jellemzőinek összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezése 

A bőr három fő rétegének megismerése és a rétegek funkcióinak elemzése, egészségtani 

vonatkozások 

Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő vázizomzat 

együttes működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján 

Az emberi csontváz három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a végtagok 

főbb izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése, egészségtani 

vonatkozások 

A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése 
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Megkülönbözteti a házi- és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz fordulás módját, 

tisztában van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel; 

Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának megismerése 

Ficam, rándulás ellátási szabályainak megismerése 

Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések alapvető ellátási 

teendőinek megismerése 

Az orvosi diagnosztika céljának, legfontosabb eljárásainak megismerése 

Konkrét példák, esettanulmányok és filmek alapján a különféle típusú orvosi ellátások (házi-, 

szakorvosi, kórházi) céljának, egymással való összefüggésének megértése 

A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az igénybevétellel 

kapcsolatos tájékozottság megszerzése 

A mentőhívás lépéseinek és alapszabályainak megismerése, gyakorlása 

Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők megismerése 

 

 

FOGALMAK 

emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, bőr, bőrszín, bőrvizsgálat, fejváz, 

törzsváz, végtagváz, hajlító- és feszítőizom, záróizmok, mimikai izmok, ízület, sportsérülések, 

betegjogok, csonttöréstípusok, ficam, égési sérülések fokozatai 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata 

− Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a kapcsolódás 

módjainak azonosítása 

− Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, ősemberek és 

a mai ember koponyájának és fogazatának felépítéséről 

− Különböző ízülettípusok mechanikai modellezése 

− Poszter készítése az égési sérülések típusairól és ellátásukról 

− Poszter, kiselőadás készítése a csonttörésről 

− Kiselőadások készítése a fő mozgásszervi betegségekről (ficam, rándulás, csonttörés, 

csípőficam, bokasüllyedés, gerincferdülés, porckorongsérv) 

 

TÉMAKÖR: Emberi szervezet felépítése,  működése és egészségtana 

 II. Anyagforgalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a táplálkozás, a légzés, a keringés és a kiválasztás szervrendszerének elemzése alapján 

magyarázza az emberi szervezet anyag- és energiaforgalmi működésének biológiai alapjait 

 ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, lényegét, értékeli 

ezek szerepét a betegségek megelőzésében és a gyógyulásban; 

ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, allergia, 

asztma) kockázati tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit; 

szükség esetén képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel 

(vagy eszköz nélkül) megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, 

szabad légút biztosítása); 

szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit (CPR), képes 

félautomata defibrillátor alkalmazására. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a fontosabb élettani 

funkciók vizsgálata és összehasonlítása 

Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az egészséges 

táplálkozás alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének fejlesztése 

Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata 

A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok 

egészségkárosító hatásainak elemzése 

Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, a gyakoribb 

betegségeinek elemzése  

Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, a 

húgyúti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés elvének és alkalmazási módjának 

megismerése 

A legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának, indokoltságának, egyes módszereinek és 

gyógyítással kapcsolatos jelentőségének értékelése 

Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának megértése 

(példákon keresztül), szükségességüknek az előnyök és kockázatok mérlegelésén alapuló 

elfogadása 

A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, kialakulásuk 

csökkentésének megismerése 

A XXI. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és -tudatosság, az 

önmegfigyelés, az otthoni mérések (testsúly, vérnyomás, vércukor) és mobiltelefonos 

applikációkon alapuló monitorozás lehetőségének megismerése 

Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő kivitelezése 

szimulációk során, telefonos applikációk alkalmazása 

A berendezés nélküli alapfokú újraélesztési eljárások megismerése és gyakorlati alkalmazása 

A félautomata defibrillátor működési mechanizmusának megismerése és alkalmazásának 

gyakorlati elsajátítása 

A vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás módjainak megismerése, 

alkalmazásuk képességének megszerzése 

Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása 

Sebtípusok megismerése és a fertőtlenítés, sebellátás szabályainak gyakorlati elsajátítása 

 

 

FOGALMAK 

bélcsatorna, légutak, légzőmozgások, légszennyezés, szív, keringési rendszer, vér, magas 

vérnyomás betegség, infarktusveszély, agyvérzés, kiválasztó szervrendszer, laborvizsgálat, 

lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, sugárbetegségek,újraélesztés, stabil oldalfekvés, 

defibrillátor, vérzéstípusok, fertőtlenítés, , mérgezések típusai 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten 

− Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása 

− A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. vérnyomásmérés, 

pulzusszámmérések) elvégzése, következtetések levonása 
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− A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb mérések 

elvégzése (pl. légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalmának kimutatása meszes 

víz segítségével stb.) 

− A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói prezentációk során, 

érveléssel a saját és mások egészségmegőrzése érdekében 

− Az epe és mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata 

− Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése (laktóz, glutén, kazein 

érzékenység) 

− Az infarktus és az agyi keringési zavarok korai jeleinek összegyűjtése, poszterek készítése 

− Az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációk keresése, értelmezése, 

elemzése, alkalmazásuk kritikai megítélése 

− Teljes laborvizsgálati lap értelmezése  

− Iskolai egészségnap vagy tematikus hét szervezése, ennek keretében szakemberek 

előadásai a betegellátás fokozatairól, módjairól 

− Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és 

diagnosztikai jelentőségének bemutatása tanulói prezentációkban 

− A szűrővizsgálatok szükségességének megismerése 

− Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos gyakorlatok 

elvégzése 

− Újraélesztési protokoll alkalmazásának gyakorlása 

 

 

 

TÉMAKÖR: Emberi szervezet felépítése, működése és egészségtana 

 III. Érzékelés, szabályozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

az ideg-, hormon- és immunrendszer elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet 

információs rendszerének biológiai alapjait. 

 ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések elkerülésének  

 lehetőségeit és a járványok elleni védekezés módjait; 

korábbi elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinek és készségeinek alkalmazásával képes 

a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni, segítséget (szükség esetén mentőt) hívni, 

valamint elsősegélyt nyújtani; 

az emberi szervezet felépítéséről, működéséről szerzett tudását, eddigi elsősegélynyújtással 

kapcsolatos ismereteit és készségeit az egészséges életvitel kialakításában és az 

elsősegélynyújtásban alkalmazza; 

ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a leggyakoribb 

érzékszervi megbetegedések okainak és megelőzési lehetőségeinek áttekintése 

Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése 

A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a mellékvese, a 

hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak elemzése 



 
 

660 

 

Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét példákon keresztül 

(pl. mozgásszabályozás, vérnyomás-szabályozás, a vércukorszint és a vér ozmotikus 

koncentrációjának szabályozása) 

Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk alapján, a 

fertőzés, a gyulladás, az allergia kialakulására vonatkozó tudományos cikkek elemzése, a 

betegségek kialakulásának megelőzésére, csökkentésére irányuló egyéni cselekvési 

lehetőségek számbavétele 

A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás 

szükségességének felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, a 

népességre kiterjedő védőoltások jelentőségének értékelése 

Preventív szemléletű egészségműveltség kialakítása, a gyakoribb népbetegségek életmóddal 

összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén alapuló életvitel kialakítása 

A klinikai halál és a biológiai halál fogalmának értelmezése, annak megértése, hogy a halál 

nem pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely visszafordítható, ha az elsősegélynyújtó 

haladéktalanul és szakszerűen megkezdi az újraélesztést 

Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése 
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mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, középső, 

belső fül; egyensúlyozás, hormon, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese, pajzsmirigy, 

központi és környéki idegrendszer, immunrendszer, immunválasz, kórokozó, antigén, antitest, 

védőoltás, gyulladás, allergia, bőrflóra, fertőzés, járvány, ájulás, sokkos állapot 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Vakfolt kimutatásának gyakorlása 

−  A közel- és távollátás modellezése lencsékkel 

− Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata 

− Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás megvalósulásáról 

Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy számítógépes animáción) különböző 

szabályozási folyamatokról (pl: vérnyomás-, légzés-, vércukorszint-szabályozás stb.) 

− Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről 

− Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, animációk 

és/vagy ábrák alapján 

− Kiselőadások készítése történelmi és jelenkori világjárványokról, az okok és a megelőzési, 

védekezési módok feltárása 

− Kiselőadások készítése a hazai kötelező védőoltások szerepéről és azok hiánya miatt 

kialakuló betegségekről 

 

TÉMAKÖR: Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 

megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a másodlagos nemi jellegeket és 

azok kialakulási folyamatát, ismereteit összekapcsolja a szaporító szervrendszer 

egészségtanával; 

biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás párkapcsolattal és 

tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét; 

megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról és veszélyeiről szóló információkat,  

ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének szakaszait, 

értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;  

felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért változik a 

szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi 

szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a rendszerben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete 

A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb 

hormonok és hatásaik azonosítása 

Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai szempontú leírása 

A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek) 

megismerése, a felépítés és a működés összekapcsolása 

A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése 

Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a szexualitás 

egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak megbeszélése 

A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek megelőzési módjainak 

megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak áttekintése 

A családtervezésről meglévő előzetes tudás felszínre hozása, etikai szempontú megbeszélése 

Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és elemzése 

A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti jeleinek 

megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése 

A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása 

A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése 

Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a folyamatok 

anatómiai és időbeli elhelyezése 

A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, működések elemzése 

A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a jellegzetes élettani és 

pszichikai változások azonosítása 

A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító családi és 

társadalmi hatások megbeszélése 

A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb formáinak 

áttekintése, a gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének megismerése 

A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb formák 

bemutatása, az ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati lehetőségek áttekintése 

FOGALMAK 

nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, petefészek, 

petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és 

fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, veleszületett 

rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, animációk elemzése 

− A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk értelmezése 

− Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és elemzése  
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− Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások  

− Poszter készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól 

− Családtervezési módszerek megismerése szakember előadásában  

− Kiselőadás a fogamzás, a fogamzásgátlás, a terhesség, a szülés folyamatairól és a magzati 

szűrővizsgálatok módjairól 

TÉMAKÖR: Egyedszintű öröklődés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti összefüggést, 

megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust, a fenom-genom összefüggéseket konkrét 

esetek magyarázatában alkalmazza; 

megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, ezeket 

konkrét esetek elemzésében alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai megközelítés) 

elemzése, az eredmények és a levont következtetések kapcsolatba hozása 

A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a gének és a 

tulajdonságok kapcsolatának sokoldalú elemzése 

A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-szabályoktól való 

eltérésekre  

A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való igazolása 

A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet létre a 

fenotípus) 

A fenotípus-elemzésben rejlő lehetőségek feltérképezése (miért és hogyan idéz elő 

elváltozásokat a genetikai és a környezeti tényezők egymásra hatása)  

Az egyénre szabott gyógyítási lehetőségek céljának, jelenlegi alkalmazásainak és jövőbeli 

lehetőségeinek megismerése, értékelése 

FOGALMAK 

gén, allél, genotípus, fenotípus, Mendel-szabályok, domináns, recesszív, öröklésmenet, 

családfa, genom, fenom, bioinformatika, személyre szabott gyógyítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Mendel kísérleteinek módszertani és tudományos technikai szempontokból való 

áttekintése 

− Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatásokkal kapcsolatos példa megbeszélése 

− Genetikai tanácsadási szituációk, esetleírások, családfák értelmezése humán genetikai 

betegségek/jellegek esetében  

− Humán genetikai vizsgálatok elemzése.  

− Disputa szervezése a világszintű génadatbank létrehozásásról (érvek-ellenérvek) 

 

TÉMAKÖR: A biológiai evolúció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és a kialakult nagyrasszok 

értékükben nem különböznek, biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös 

kincse; 

példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy 

ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások eredetét és 

elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismer és magyaráz mikro- és makroszintű 

evolúciós jelenségeket; 

példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken értelmezhető 

tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat; 

morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani kapcsolatokat 

elemez, törzsfát készít; 

ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges szelekció, 

fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges hátrányait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A természetes változatosság példáinak bemutatása a DNS-szinttől az egyedszintű 

különbségekig 

A genotípus és a fenotípus kapcsolata bonyolultságának (ritkán egyszerű 1:1 leképezésű) 

megértése 

A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk segítségével 

Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére 

Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. elterjedési területek, 

csökevényes szervek, homológiák) 

Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének (mutáció, 

rekombináció) és terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) felismerése példák 

alapján, a folyamatok adaptív, nem adaptív jellegének ismertetése 

Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós újdonságok, 

kihalások, adaptív radiáció 

Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a természettudományokban 

Internetes források alapján annak bemutatása, hogy a szelekció egysége nemcsak gén lehet, 

hanem gének közössége (egyed), egyedek közössége (populáció), populációk csoportja 

(metapopuláció), életközösségek (ökoszisztéma) is 

Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és együttműködés – 

szelekció) bemutatása, a vitatott kérdések elemzése esettanulmányok alapján (pl. kihalási 

hullámok, emergencia, hiányzó láncszemek problémája) 

Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata származástani 

kapcsolatok elemzéséhez, törzsfa készítéséhez 

Példák bemutatása internetes források segítségével: hogyan befolyásolta az ember eddig is az 

evolúciót (mesterséges szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), ezek előnyeinek és 

esetleges hátrányainak értékelése 

 

FOGALMAK 

evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, szelekció, természetes és mesterséges 

szelekció, génáramlás, sodródás, adaptív evolúció, törzsfa 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A természetes szelekció modellezése, szimulációkon történő tanulmányozása 
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− Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) fenotípusos variabilitásának összehasonlítása 

− A fajképződés különféle folyamatait (pl. földrajzi izoláció, adaptív radiáció) konkrét 

példák alapján elemző feladatok gyakorlása  

− Önállóan gyűjtött példák bemutatása a mesterséges szelekció folyamatáról (pl. egy faj 

háziasítása, kutyafajták kialakítása stb.), összehasonlítása a természetes szelekció 

folyamatával 

− Poszter készítése a galápagosi pintyek csőrtípusairól, a sokféleség okainak feltárása, 

magyarázatok megadása 

 

 

 

Biológia tantárgy helyi tanterve 

 

A kémia-biológia tagozatos csoport helyi tanterve 

 

9-12. évfolyam 

 

Általános célok 

A kémia, a biológia és a földrajz tanításának célja az általános műveltséghez tartozó egységes 

természetszemlélet mellett az életet tisztelő szemlélet kialakítása, a természettudományos, a 

szociális és állampolgári, valamint a kulturális és a technológiai kompetencia fejlesztése. 

Módszerei, megközelítései révén hat az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációra, 

kölcsönhatásban áll  a  matematikai,  fizikai,  és  digitális  kompetenciával.  A kémia 

különösen segíti az absztrakt gondolkodást – meghatározott jelképrendszerével, emellett a 

kémia, a biológia és a földrajz a térlátás nagyfokú fejlesztői. Határterületeik révén a komplex 

gondolkodásmód előmozdítói, egyúttal a hatékony önálló tanulás, a közösségben való 

gondolkodás, a  modellalkotás,  a  kifejezőképesség,  a  nyitottság elősegítői. Az  egyes  

tantárgyak  lehetővé  teszik  a  szociális  és  állampolgári,  az  ökológiai kompetencia, a 

kezdeményezőképesség, az esztétikai-művészeti tudatosság fejlesztését is. Diákjainkkal 

nemcsak a tanteremben láttatjuk a természet szépségét, sokszínűségét, diverzitását, kulturális 

örökségeinket, a természetes és az épített környezet kapcsolatát, hanem tudatosítjuk bennük 

azt is, hogy a természet értékeinek megóvása kötelesség, felelősség önmaguk és utódaik  

iránt.  A  biológia,  kémia,  földrajz  területén  szerzett ismeretek alátámasztják a mindennapi 

tapasztalatokat, illetve tudatosítják, hogy ez a műveltségterület kultúránk figyelmen kívül nem 

hagyható része. A biológia, kémia tehetséggondozás során a tananyag egyes fejezeteit 

részletesebben, kísérletezéssel egybekötötten dolgozzuk fel.  

Így több lehetőség nyílik: 

- a gyakorlásra,  

- a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, 

- a projektmunkára, 

- a csoportmunkára,  

- a szóbeli megnyilatkozásokra a gyakorlati munka tervezésére, 

- terepi munkára, illetve annak feldolgozására 

 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 
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A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító 

tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk 

keresése, az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok 

megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő 

rendszerek és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez 

fejleszti a képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A 

csoportos, interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését 

és megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális 

forrásokból szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb 

adatbázisokban végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás 

műveleteivel. Megfelelő tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre 

szabott tananyagokat hozhat létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló 

alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle 

állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az 

elvégzett megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak 

levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai 

elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az 

egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek 

leírása gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és 

különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő 

szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a 

biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött 

és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek 

kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív 

tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő 

tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség 

adásának és elfogadásának képességét. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

élő természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban 

történő kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az 

élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre 

való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.  

 

A 9-12. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 460 

 

9. évfolyam 

 

 Tematikai egység Órakeret 
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1. Bevezetés a biológiába - A biológia tárgya és módszerei 3 óra 

2. 
Az egyed szerveződési szintje. Nem sejtes rendszerek: vírusok, 

szubvirális rendszerek 
4 óra 

3. Önálló sejtek - Szerkezet és működés a prokarióták világában 10 óra 

4. Egysejtű eukarióták általános jellemzői 8 óra 

5. Gombák országa 7 óra 

6. Növények országa - rendszertan 12 óra 

7. A növények élete, növénymorfológia, szövettan 20 óra 

8.  Év végi ismétlés 4 óra 

Összesen: 68 óra 

 

 

 

10. évfolyam 

 

 Tematikai egység Órakeret 
1. Állati szövetek 15 óra 

2. 
Állatok országa 

Szivacsok, csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak  
24 óra 

3. 
Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek testfelépítése és 

működése A gerincesek osztályai 
24 óra 

4. Az állatok viselkedése 13 óra 

5. Ökológia. Az élőlények környezete 26 óra 

6. Ökoszisztéma 10 óra 

7. Életközösségek 20 óra 

8.  Év végi ismétlés 4 óra 

Összesen: 136 óra 

 

11. évfolyam 

 

 Tematikai egység Órakeret 
1. Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése 20 óra 

2. Sejtbiológia: a sejt felépítése 8 óra 

3. Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje 16 óra 

4. Az öröklődés molekuláris alapjai 18 óra 

5. Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása 36 óra 

6. Immunológiai szabályozás - Az immunválasz molekuláris alapjai 8 óra 

7. 
Az emberi szervezet szabályozó működése - Jelátvitel testfolyadék 

révén 
16 óra 

8. Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 8 óra 

9.  Év végi ismétlés 6 óra 

Összesen: 136 óra 

 

12. évfolyam 

 Tematikai egység Órakeret 
1. Az emberi szervezet szabályozó működése - idegrendszer 26 óra 

2. Genetika 20 óra 

3. Evolúció. Biológiai evolúció, mikroevolúció 6 óra 
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4. Evolúció. Biológiai evolúció. Speciáció. 6 óra 

5. 
Vírusok, szubvirális rendszerek, prokarióták, egysejtű eukarióták, 

gombák  – ismétlése, számonkérés 
6 óra 

6. Növénytan – ismétlés, számonkérés 8 óra 

7. Állattan, etológia – ismétlés, számonkérés 8 óra 

8. Biokémia, sejtalkotók – gyakorlás, számonkérés 8 óra 

9. Az emberi szervezet felépítése, működése, szabályozása 10 óra 

10. Genetika – feladatok gyakorlása, számonkérés 8 óra 

11. Ökológia problémafeladatok gyakorlása, ismétlés, számonkérés 8 óra 

12. Evolúció – tesztfeladatok, számonkérés 2 óra 

13.  Érettségi feladatsorok megoldása 4 óra 

 Összesen 120 óra 

 

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyam témaköreinek tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére:  

A tanuló tudja használni a fénymikroszkóp különböző fajtáit; tud nyúzatot, kaparékot és 

metszeteket készíteni, azokat elemezni. Felismeri a tanult mikroszkopikus fajokat, melyeket 

természetes környezetükből vagy saját készítésű tenyészetekből nyert. Vizsgálatait tudja 

rajzban kifejezni és verbálisan is magyarázni. Tud az egysejtűek életmódjával kapcsolatos 

kísérleteket elemezni.  

Ismeri a vírusok biológiai, egészségügyi jelentőségét, tud példát hozni vírus által okozott 

emberi, állati és növényi betegségekre.  

Tudja ismertetni a baktériumok evolúciós, környezeti, ipari, mezőgazdasági és egészségügyi 

jelentőségét, látja ezek kapcsolatát változatos anyagcseréjükkel. Ismer baktérium által okozott 

emberi betegségeket, ismeri ezek megelőzésének lehetőségeit és a védekezés formáit. Meg 

tudja magyarázni, hogy a felelőtlen antibiotikum szedés miért vezet a kórokozók ellenállóbb 

fajainak kialakulásához.  

Ismeri a határozókönyvek logikáját és a gyakorlatban – terepen is – tudja eredményesen 

használni növényfajok azonosítására. 

Képes értelmezni a növények és a gombák rendszertani elkülönítését az anyagcsere-

folyamatok alapján. 

Megismeri a jellegzetes növénytípusokat. Ismeri a legfontosabb csoportokra jellemző 

testszerveződési formákat. 

 

TÉMAKÖR: Bevezetés a biológiába – A biológia tárgya és módszerei 

 

Javasolt óraszám: 3 

Tanulási eredmények 

- Tudománytörténeti kutatásokra késztetés.  

- A vizsgált természeti és technikai rendszerek állapotának leírására szolgáló szempontok és 

módszerek megismerése, használata.  

- Az anyagok vizsgálatában leggyakrabban használt állapotleírások, állapotjelzők 

alkalmazása, mérése, a mértékegységek szakszerű és következetes használata. . 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Mivel foglalkozik a növénytan (botanika), az állattan (zoológia), az embertan (antropológia) 

tudománya? 

Tudományágak, társtudományok (pl. anatómia, élettan, lélektan, etológia, ökológia, genetika, 



 
 

668 

 

rendszertan, őslénytan; orvostudomány). 

Az ismert tudományágak és néhány biológiához tartozó társtudomány vizsgálati területeinek 

ismerete. 

A biológiai kutatás főbb módszerei: a megfigyelés, leírás, összehasonlítás, kísérlet, 

modellkészítés, szimuláció és ezek feldolgozására szolgáló értelmezés, elemzés, kiértékelés.  

Az orvostudományban és a biológia más társtudományában ma is használatos vizsgálati 

eszközök, módszerek. 

A fénymikroszkóp szerkezete, használata. 

Fogalmak 

botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, szisztematika, paleontológia, in vivo, 

in vitro, röntgensugár, ultrahang, CT 

 

TÉMAKÖR: Az egyed szerveződési szintje. Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális 

rendszerek 

 

Javasolt óraszám: 4 

Tanulási eredmények 

Analógiák felismerése, általánosítás és differenciálás, történetiség követése, halmazba sorolás 

A rendszeres egészségügyi és szűrővizsgálatoknak, valamint az önvizsgálatoknak a 

betegségek megelőzésben játszott szerepének felismerése. 

Az élő szervezetek működő rendszerként való értelmezése. 

A vírusok élő és élettelen határán álló helyzetének felismerése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az egyed szerveződési szintjei: nem sejtes rendszerek, önálló sejtek, többsejtű rendszerek. 

Az élő rendszerek általános tulajdonságai  

A vírusok jellemzése, csoportosítása a bakteriofágok és jelentőségük (nagy méretüknek, 

valamint a gazdasejt könnyű vizsgálhatóságának köszönhetően a legkönnyebben 

tanulmányozhatók. 

Alapvető járványtani fogalmak ismerete. A helyi és világjárvány fogalma, a megelőzés és 

elhárítás lehetőségei. 

A növényeket, illetve az állatokat fertőző legismertebb vírusok, az embereket fertőző vírusok. 

A vírusok és szubvirális kórokozók (prion, viroid) felépítése, csoportosítása, sokszorozódási 

folyamata, hatásmechanizmusa. 

Fertőzés, higiénia (személyi és környezeti), járvány. Védőoltások, megelőzés. 

Fogalmak 

helikális, kubikális, binális vírus, prion, viroid, bakteriofág, sejtes és nem sejtes szerveződés 

 

TÉMAKÖR: Önálló sejtek – Szerkezet és működés a prokarióták világában 

 

Javasolt óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

A baktériumok környezeti jelentőségének felismerése.  

A baktériumsejt felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggés felismerése.  

A földi élet kezdete és a földön kívüli lét tudományos felvetése, internetes kutatás során a 

kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Az energiatípusok (kémiai, nap, elektromos) egymásba alakítását jelentő folyamatok 

megismerése. Az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése.  

A természeti körfolyamatok felismerése, megfigyelése, természeti jelenségek, folyamatok 

időbeli lefolyásának leírása függvényekkel.  

A rendszerek összetettségének, belső kapcsolatrendszerének felismerése. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Kitekintés az ősbaktériumokra 

A valódi baktériumsejt (mérete, alakja, sejtfelépítése). Állandó és járulékos sejtalkotók. Aktív 

és passzív mozgásuk.  

Csoportosításuk anyagcseréjük és energiahasznosításuk szerint, szaporodásuk. 

Az emberi és állati szervezetben élő szimbionták gyakorlati haszna. Az emberi szervezet 

parazita baktériumai, kórokozásuk.  

Baktériumok által okozott betegségek. Védekezés, megelőzés. Ajánlott és kötelező 

védőoltások. 

A prokarióták jelentősége: a földi anyagforgalomban betöltött szerepük, hasznosításuk az 

élelmiszer-, gyógyszeriparban, mezőgazdaságban. 

Fogalmak 

prokarióta, autotróf, heterotróf, bakteriospóra, antibiotikum, kozmopolita faj, plankton, 

coccus, bacillus, spirillum, vibrió, reprodukció. 

 

TÉMAKÖR: Egysejtű eukarióták általános jellemzői 

 

Javasolt óraszám: 8 

Tanulási eredmények 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések megismerése, összevetése 

A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok megjelenése jelentőségének megértése. 

Szerkezet és működés kapcsolata az egysejtű eukarióták világában. .  

Az anyagi világ egymásba épülő szerveződési szintjeinek tudatos kezelése, a 

halmazstruktúrák magyarázata összetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Autogén elmélet, endoszimbionta elmélet. 

Az aktív helyváltoztató egysejtűek mozgástípusai: ostoros, csillós, amőboid mozgás. 

Az óriás amőba, a papucsállatka, a zöld szemes ostoros példáján keresztül az egysejtű 

élőlények változatos testszerveződésének és a felépítő anyagcserének a megismerése.  

Az állati egysejtűek közül ostorosként a parazita álomkór ostoros és a hüvelyostoros, az 

amőbák közül az óriás amőba és a vérhasamőba, a csillósok közül a közönséges 

papucsállatka, a harang- és kürtállatkát, valamint a bendőcsillósok, a héjas gyökérlábúak, a 

napállatocska és a sugárállatka ismerete. 

Önálló mozgásra képtelen eukarióták (kovamoszatok) 

A színanyagok, színtestek megjelenése szerepének megértése a fotoautotróf folyamatokban. 

A prokarióta és az egysejtű eukarióta élőlények összehasonlítása (sejtfelépítés és 

életműködések, azonos és az eltérő tulajdonságok). 

Az egysejtű eukarióták szerveződési típusainak megfigyelése  

Fogalmak 

szilícium- és mészváz, sejtszáj, sejtgarat, lüktető- és emésztő űröcske, sejtközpont, ostor, 

csilló, álláb, szól-, gélállapot, mixotróf táplálkozás, kopuláció, konjugáció, spóra, ivarsejt. 

 

TÉMAKÖR: Gombák országa 

 

Javasolt óraszám: 7 

Tanulási eredmények 

A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az élőlények világában. 

Energiatípusok egymásba alakítását jelentő folyamatok megismerése során az energiával 

kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése.  
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A környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggés felismerése.  

Az emberi épített élőhelyek pusztulása okainak, következményeinek megismerése, megértése. 

Növényi és állati sajátságok felismerése a gombák testfelépítésében és életműködésében. 

Egészségtudatosságra nevelés. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A gombák sajátos testfelépítése és életműködése.  

A heterotróf gombák életmód szerinti megkülönböztetése, biológiai jelentősége.  

Gombák szaporodása 

Mindkét élőlény számára előnyös együttélés, pl. zuzmók.  

A gombák egyes osztályainak határozókönyvek segítségével való megismerése.  

A gombák táplálkozás-élettani szerepének, a gombaszedés és tárolás szabályainak 

megismerése. 

A zuzmótelep testfelépítése és életfolyamatai közötti összefüggés felismerése. 

Sir Alexander Fleming munkássága. 

Fogalmak 

hifa (gombafonal), micélium, teleptest, tenyésztest, termőtest, alkaloid, antibiotikum, 

rajzóspóra, járomspóra, tömlős és bazidiumos spóra, bimbózás.. 

 

 

TÉMAKÖR: Növények országa – rendszertan 

 

Javasolt óraszám: 12 

Tanulási eredmények 

Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. 

Az élőlény és környezete közötti kapcsolat bemutatása. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Milyen szempontok alapján csoportosíthatóak a növények? Hogyan alkalmazkodott a 

harasztok testfelépítése a szárazföldi életmódhoz? Miben különböznek a nyitvatermők és a 

zárvatermők? 

Zöld-, barna-, vörösmoszatok jellemzői, zöldmoszatok szaporodása 

A mohák, a harasztok, a nyitvatermők és a zárvatermők kialakulása, testfelépítése, életmódja 

(alkalmazkodás a szárazföldi életmódhoz). 

A fényért, vízért való verseny, a szárazabb élőhelyeken való szaporodás lehetőségének 

összefüggésbe hozása a növényi szervek megjelenésével, felépítésével. 

A különböző törzseknél megjelenő szervek összefüggésbe hozása a szárazföldi élethez való 

hatékony alkalmazkodással. 

Fogalmak 

moha, spóra, ivarsejt, kétszakaszos egyedfejlődés, haraszt, kemotaxis, hajtásos növény, 

nyitvatermő, zárvatermő, hajtás, virág, termés, kettős megtermékenyítés, osztódó szövet, 

állandósult szövet, kambium. 

 

TÉMAKÖR: A növények élete, növénymorfológia, szövettan 

 

Javasolt óraszám: 20 

Tanulási eredmények 

Az életműködések közös vonásainak felismerése. 

A növényi szervezet felépítésének és működésének összefüggése, megértése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A növényi sejtalkotók  

A növényi szövetek csoportosítása és jellemzése  
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Szerkezet és működés kapcsolatának bemutatása a növényi szövetek példáján  

A növényi létfenntartó szervek (gyökér, szár levél) felépítése, működése, módosulásai, 

szövettani szerkezetük, típusaik. 

A folyadékszállítás hajtóerőinek összefüggésbe hozása a szervek felépítésével. 

A Liebig-féle minimumtörvény. 

A virág részei és biológiai szerepe. Virágzat típusok 

Mi a víz jelentősége a növények életében? Mi a fotoszintézis jelentősége? Milyen formában 

választanak ki anyagokat a növények? Milyen tendenciákra utal a növényvilág szaporodása? 

Hogyan mozognak, hogyan növekednek a növények? 

Kapcsolat a virág és a termés között. Kettős megtermékenyítés 

Az ivaros és az ivartalan szaporodás/szaporítás összehasonlítása, előnyeik és hátrányaik 

összevetése. 

A termés és a mag. Termések csoportosítása. A csírázás. Csírázási kísérletek. 

A hormonok (auxin, etén) szerepe a növények életében. Paál Árpád auxinnal végzett 

kísérleteinek értelmezése  

Példák a virágzás és a nappalok-éjszakák hosszának összefüggésére.  

Fogalmak 

gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, plazmolízis, autotróf anyagcsere, 

heterotróf anyagcsere, fotoszintézis, gyökérnyomás,  egylaki növény, kétlaki növény, 

ivartalan szaporodás, regeneráció, kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hormon, vízszállítás, 

párologtatás, csírázás, ivartalan szaporodás és szaporítás, taxis, nasztia, tropizmus. 

 

10. évfolyam 

 

A 10. évfolyam témaköreinek tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére:  

A tanult nagyobb élőlénycsoportokat el tudja helyezni. Tudja, milyen szervei, szervrendszerei 

vannak ezeknek az élőlényeknek, és példákon keresztül be is tudja mutatni. 

Ismeri a féregfertőzéseket és azok megelőzési feltételeit, a kullancscsípés megelőzését, a 

csípés esetleges következményeit.  

Ismeri a határozókönyvek logikáját és a gyakorlatban – terepen is – tudja eredményesen 

használni növény-, állatfajok és társulások felismerésére, rendszerezésére. Ismer védett 

növényeket és állatokat, Magyarország nemzeti parkjait.  

Ismeri az állatok különféle magatartásformáit, illetve ezeket felismeri példákból. Tudja, hogy 

viselkedéskombináció is lehet evolúciósan stabil stratégia. 

Képes értelmezni a növények, a gombák és az állatok rendszertani elkülönítését az 

anyagcsere-folyamatok alapján. Felismeri az állati és növényi jellegek közötti különbségeket. 

Felismeri az élőlények életműködéseinek közös vonásait. 

Érti a szaporodási típusok szerepét a fajok fennmaradásában.  

Felismeri, hogy ugyanazt az életműködést többféle testfelépítés is eredményezheti. 

Érti a szaporodási stratégia összefüggését a környezet állandóságával, az 

élőlény élettartamával és testnagyságával, a Gauze-elv összefüggését a diverzitással. 

Érti az ökoszisztéma tagjainak kölcsönös egymásra utaltságát, a ragadozók szerepét a 

stabilitás fenntartásában, a magasabb szerveződési szintek egyensúlya kialakulásának alapjait. 

Belátja, hogy egy életközösség sokfélesége, produktivitása és stabilitása összefügg. 

Össze tudja hasonlítani a különböző élőhelytípusokat. 

 

TÉMAKÖR: Állati szövetek 

 

Javasolt óraszám: 15 
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Tanulási eredmények 

Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése során a felépítés és a működés 

összekapcsolása.  

A különböző sejttípusok méretkülönbségeinek megítélése.  

Összehasonlítás: az állati egysejtű és a többsejtű egyetlen sejtje.  

Az álszövet és a szövet definiálása. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az állati sejt sejtalkotói 

A főbb szövettípusok jellemzői és működési sajátságai: hámszövetek feladatai, típusai és 

előfordulása a szervekben. 

A kötő- és támasztószövetek felépítése, feladata és előfordulása. 

Az izomszövet felépítése, feladata, típusai 

Az idegsejtek típusai a sejt alakja, a nyúlványok elrendeződése, a sejt működése alapján. A 

gliasejt. 

Szövet- és szervátültetés (transzplantáció); beültetés (implantáció). 

Fogalmak 

organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület, sejttest, dendrit, axon, gliasejt, 

végfácska, velőshüvely. 

 

TÉMAKÖR: Állatok országa - Szivacsok, csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak  

 

Javasolt óraszám: 24 

Tanulási eredmények 

Az „állat” fogalom értelmezése.  

Az álszövetes és szövetes szerveződés összehasonlítása.  

Az egyes állatcsoportok jellemző képviselőinek tanulmányozása.  

A testfelépítés, testalkat és az életmód kapcsolatának megértése.  

Az állatcsoportok szervezeti differenciálódásának megismerése.  

A differenciálódás fokától függő sajátosságok vizsgálata ok-okozati összefüggések keresése 

közben.  

A mindenkori környezet változásaihoz való alkalmazkodás szerepének megértése az 

állatcsoportok jellemző tulajdonságainak kialakulásában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Szivacsok, csalánozók testfelépítése. Jellemző sejtjeik. Önfenntartás, önreprodukció, 

önszabályozás. 

A sejtek működésbeli elkülönülésének, a szövetetek kialakulásának eredménye a különböző 

állatcsoportoknál. 

Lapos-, fonál-, gyűrűsférgek testszerveződése, önfenntartó, önreprodukáló és önszabályozó 

működése, életmódja. 

A szaprofita férgek biogeográfiai, gazdasági hasznának, a parazita férgek állat- (ember-) 

egészségügyi szerepének tanulmányozása. 

A puhatestűek osztályainak (kagylók, csigák, fejlábúak) testszerveződése, külső, belső 

szimmetriája, önfenntartó, önreprodukáló, önszabályozó működése. Az élőhely, életmód és az 

életfolyamatok összefüggései. Főbb képviselők az egyes osztályokban.  

A puhatestűek három főcsoportjának összehasonlítása: a morfológiai különbségek, belső 

szervi azonosságok. 
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Az ízeltlábúak osztályaira (rákok, rovarok, százlábúak, ikerszelvényesek, pókszabásúak) 

jellemző testfelépítés, önfenntartó, önreprodukciós és önszabályozó működés. 

A rovarok, pókszabásúak legfontosabb rendjei 

Az egyes rovarrendek szájszerv, a szárny, a posztembrionális fejlődési típusok szerinti 

összehasonlítása. Ok-okozati összefüggés keresése az életmód és a szájszervek alakulása 

között. 

Fogalmak 

sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszakaszos bélcsatorna; sejten 

belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz légzés, kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és 

nyílt keringés, kiválasztás sejtenként, vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központosult 

dúcidegrendszer; hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifejlés, teljes átalakulás, vedlés, 

hormonális/kémiai szabályozás. 

 

TÉMAKÖR: Állatok országa - Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek 

testfelépítése és működése A gerincesek osztályai 

 

Javasolt óraszám: 24 

Tanulási eredmények 

Az újszájú állatok képviselőinek összehasonlítása (tüskésbőrűek, elő-, fejgerinchúrosok, 

gerincesek)  

Önálló kísérletezés, megfigyelés során a természettudományi megismerési módszerek 

gyakorlása. A gerincesek belső vázának jelentősége 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A tüskésbőrűek testfelépítése és életmódja. A gerinchúr, a csőidegrendszer és kopoltyúbél 

megjelenésének jelentősége.  

Az előgerinhúrosok testfelépítése. Fő képviselőik: a tengerben élő, átalakulással fejlődő 

zsákállatok.  

A fejgerinchúrosok testfelépítése és életmódja (pl. a lándzsahal).  

A tüskésbőrűeknek a gerinchúrosokkal és gerincesekkel való összehasonlítása. 

A gerincesek általános jellemzői, 

az egyes osztályok (porcos és csontos halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök) 

testfelépítésének és életműködésének összehasonlítása 

Fogalmak 

újszájú, gerinchúr, csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és madártojás, magzatburok, porcos 

és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötujjú végtag, tolóláb, ugróláb, járóláb, madár- és 

denevérszárny; kettős légzés, változó és állandó testhőmérséklet, fészeklakó, fészekhagyó. 

 

TÉMAKÖR: Az állatok viselkedése 

 

Javasolt óraszám: 13 

Tanulási eredmények 

Saját megfigyelések, tapasztalatok felhasználásával az állati viselkedés alapjainak 

megismerése.  

Az állati viselkedés mint alkalmazkodási folyamat bemutatása. 

Azonosságok és különbségek keresése az állati és emberi viselkedés között.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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A magatartáskutatás története: Darwin, Pavlov, Watson, Lorenz, Tinbergen, von Frisch, 

Csányi (a kutatók módszerei, tapasztalatai, magyarázatai). 

 

Miben különböznek az öröklött és tanult viselkedési elemek? Melyek a legfontosabb 

magatartásforma-csoportok? Melyek az állatok kommunikációjának fajtái? 

Öröklött magatartásformák (feltétlen reflex, irányított mozgás, mozgásmintázatok). 

Tanult magatartásformák (bevésődés, érzékenyítés, megszokás, feltételes reflex, operáns 

tanulás, belátásos tanulás). 

Önfenntartással kapcsolatos viselkedések (tájékozódás, komfortmozgások, táplálkozási 

magatartás, zsákmányszerzés). 

Fajfenntartással kapcsolatos viselkedések (udvarlás, párzás, ivadékgondozás). 

A társas viselkedés; a társas kapcsolatok típusai (időleges tömörülés, család, kolónia). 

Az emberi természet. A tanulás és a gének szerepe az emberi viselkedésben. Az emberi 

viselkedési komplexum, az ember és az állatok viselkedése közötti különbségek, személyes és 

csoportos agresszió, az emberi közösség, rangsor, szabálykövetés, az emberi nyelv 

kialakulása, az emberi hiedelmek, az ember konstrukciós és szinkronizációs képességének 

megnyilvánulása a társadalomban. A gyermek fejlődése és szocializációja a családi 

közösségben. 

Humánetológia: sztereotípiák, babonák kialakulása, a csoportos agresszió és a háború, 

szocializáció, szublimáció, személyes tér, testbeszéd, szabálykövetés, nyelvi kommunikáció. 

Fogalmak 

viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, társítás, tanulás és memória, 

agresszió, altruizmus, szocializáció, kommunikáció, tanulás, adaptáció, magatartáselem, 

magatartásegység 

 

TÉMAKÖR: Ökológia. Az élőlények környezete 

 

Javasolt óraszám: 26 

Tanulási eredmények 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése.  

Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség fenntartásában és a 

normakövetésben.  

Annak felismerése, hogy környezetünk is hatással van egészségünkre.  

Annak megértése, hogy hogyan vezetett az ember tevékenysége környezeti problémák 

kialakulásához. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Mi a környezet?  

Egyed feletti szerveződési szintek. 

Szünbiológia: szünfenobiológia és ökológia.  

Élettelen környezeti tényezők  

Az élőlények alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz; generalista, specialista, 

indikátor fajok. 

Az élőlények tűrőképessége. 

Tűrőképességi görbék értelmezése (minimum, maximum, optimum, szűk és tág tűrés), 

összefüggés felismerése az indikátor-szervezetekkel. 

A testtömeg, a testfelület és az élőhely átlaghőmérséklete összefüggésének elemzése. 
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A populációk szerkezete, jellemzői. A niche fogalom értelmezése. 

A populációk változása (populációdinamika): szaporodóképesség, termékenység, korlátolt és 

korlátlan növekedés, r- és K-stratégia, Lotka–Volterra-modell. 

Az élő ökológiai tényezők – populációs kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, környezetvédelem. 

Fogalmak 

populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos és hosszúnappalos növény, 

indikátorfaj, niche, Gauze-elv, szimbiózis, kompetíció, kommenzalizmus, antibiózis, 

parazitizmus, predáció 

 

TÉMAKÖR: Ökoszisztéma 

 

Javasolt óraszám: 10 

Tanulási eredmények 

Az ökológiai egyensúly értelmezése. 

Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat fokozatos megértése és 

értelmezése. 

A lokális és globális megközelítési módok megismerése és összekapcsolása, a 

környezettudatosság fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az ökoszisztéma fogalma, az életközösség ökoszisztémaként való értelmezése.  

A biomassza, a produkció és egyedszám fogalmának összehasonlító értelmezése. 

Anyagforgalom: trofikus szintek, táplálkozási lánc és hálózat különbsége. 

A szén, az oxigén, a víz, a nitrogén és a foszfor körforgása – az élőlények szerepe e 

folyamatokban. 

Az anyagforgalom és az energiaáramlás összefüggése, mennyiségi viszonyai az 

életközösségekben. 

Biológiai sokféleség a faj (faj/egyed diverzitás) és az ökoszisztéma szintjén (pl. élőhelyek 

sokfélesége, a tápláléklánc szintjeinek száma). 

Milyenek az ökoszisztéma energiaviszonyai? Mi hajtja az anyag körforgását az 

ökoszisztémában? Ökológiai alapon magyarázzuk meg, miért drágább a hús, mint a liszt? 

A biomassza és a produkció globális éghajlati tényezőktől való függésének értelmezése.  

A globális éghajlat-változások lehetséges okainak és következményeinek elemzése. 

Egyes környezeti problémák (fokozódó üvegházhatás, savas eső, „ózonlyuk”) 

következményeinek megismerésén keresztül az emberi tevékenység hatásának vizsgálata. 

Fogalmak 

tápláléklánc, termelő (producens), fogyasztó (konzumens), lebontó (reducens), 

csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, biológiai produkció, biomassza 

 

TÉMAKÖR: Életközösségek 

 

Javasolt óraszám: 20 

Tanulási eredmények 

A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek időbeli változásának 

értelmezése.  
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A terepen végzett vizsgálatok során a természeti rendszerek leírására szolgáló módszerek 

használata.  

Magyarország gazdag élővilágának, természeti csodáinak tudatosítása (nagyvadak, 

madárvilág, ritka növények, Gemenci erdő, Őrség, Kis-Balaton, Hortobágy, Tiszahát, 

Tiszató). 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A társulások szintezettsége és mintázata, kialakulásának okai. 

A legfontosabb hazai klíma¬zo¬ná-lis és intrazonális/azonális fás társulások (tatárjuharos-

lösztölgyes, cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes, bükkös; ligeterdők, láperdő, karsztbokorerdő, 

hársas-kőrises). 

A legfontosabb hazai fátlan társulások (sziklagyepek, szikes puszták, gyomtársulások). 

Ezen társulások növény és állatvilága 

A homoki és a sziklai szukcesszió folyamata. 

Magyarország nemzeti parkjai. 

Néhány jellemző hazai társulás (táj, életközösség) és állapotuk. 

A Kárpát-medence természeti képének, tájainak néhány fontos átalakulása az emberi 

gazdálkodás következtében. Tartósan fenn¬tartható gazdálkodás és pusztító beavatkozások 

hazai példái. 

A természetvédelem hazai lehetőségei, a biodiverzitás fenntartásának módjai. Az emberi 

tevékenység életközösségekre gyakorolt hatása, a veszélyeztetettség formái és a védelem 

lehetőségei. 

Miért és hogyan változtak a Kárpát-medence jellegzetes életközösségei a magyarság 1000 

éves történelme során?  

Hol találunk természeteshez közeli társulásokat? Milyen következményekkel jár az emberi 

tevékenység? 

Mi jellemzi a közvetlen környezetem élővilágát? Mit védjünk? 

A társulások életében bekövetkező változások természetes és ember által befolyásolt 

folyamatának értelmezése. 

Egy tó feltöltődésének folyamatán keresztül az életközösségek előrehaladó változásainak 

bemutatása. 

Fogalmak 

társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, szukcesszió, pionír társulás, klimaxtársulás, 

degradáció aszpektus, szukcesszió, klímazonális társulás, intrazonális társulás, extrazonális 

társulás, invazív faj, reliktumfaj, endemizmus, biocönozis, biotóp, karakterfaj, vikarizmus 

 

11. évfolyam 

 

A 11. évfolyam témaköreinek tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére:  

A tanulók felismerik a molekulák és a sejtalkotó részek kooperativitását, képesek a kémia, 

illetve a biológia tantárgyban tanult ismeretek összekapcsolására. Megértik az anyag-, az 

energia- és az információforgalom összefüggéseit az élő rendszerekben.  

Rendszerben látják a hormonális, idegi és immunológiai szabályozást, és képesek 

összekapcsolni a szervrendszerek működését, kémiai, fizikai, műszaki és sejtbiológiai 

ismeretekkel. Felismerik a biológiai, a technikai és a társadalmi szabályozás analógiáit. 

Az ember egészségi állapotára jellemző következtetéseket képesek levonni biológiai, fizikai 

és kémiai mérések adataiból. 
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Tudatosul bennük, hogy a szeretetre épülő tartós párkapcsolat, az utódok tudatos vállalása, 

felelősségteljes felnevelése biztosít csak emberhez méltó életet. 

 

TÉMAKÖR: Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése 

 

Javasolt óraszám: 20 

Tanulási eredmények 

A szerkezet és a biológiai funkció kapcsolatának bemutatása az élő szervezet szerves 

molekuláinak példáján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az élő szervezetben előforduló legfontosabb biogén elemek, szervetlen és szerves molekulák. 

A lipidek (neutrális zsírok, foszfatidok, karotinoidok, szteroidok), a szénhidrátok, (glükóz, 

fruktóz, cellubióz, maltóz, laktóz, szacharóz, a cellulóz, a keményítő és a glikogén), az 

egyszerű és az összetett fehérjék, a nukleotid származékok és a nukleinsavak szerkezete, 

tulajdonságai és biológiai szerepük. 

A stresszfehérjék és a sejt öngyógyító folyamata. 

Fogalmak 

biogén elem, kolloid rendszer, szol állapot, gél állapot, lipid, neutrális zsír, foszfatid, 

karotinoid, szteroid, esszenciális zsírsav, monoszacharid, diszacharid, poliszacharid, 

aminosav, peptidkötés, esszenciális aminosav, egyszerű fehérje, összetett fehérje, 

stresszfehérje, ATP, NAD+, NADP+, koenzim-A, DNS, RNS. 

 

TÉMAKÖR: Sejtbiológia: a sejt felépítése 

 

Javasolt óraszám: 8 

Tanulási eredmények 

A nagyságrendek értelmezése a sejtek, a sejtalkotó részek és a biomolekulák méretének 

összehasonlítása által. 

A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása (a belső membránok szerepe). 

A növényi, a gomba- és az állati sejt szerkezete közötti különbségek megértése. 

A sejt rendszerként való működésének belátása. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A sejt szerkezete és alkotói, az egyes sejtalkotók szerepe a sejt életében. 

A sejtmembrán és a határoló membránok (sejthártya, sejtfal) felépítése. Sejtváz. 

Anyagszállítás a membránon keresztül (szabad és közvetített, ill. passzív és aktív transzport, 

exo- és endocitózis). A passzív és aktív, a szabad és összetett transzport összehasonlítása. 

Az endoszimbionta elmélet. 

A sejtalkotók (sejthártya, sejtfal, citoplazma, ostor, csilló, endoplazmatikus hálózat (DER, 

SER), a Golgi-készülék, lizoszóma, mitokondrium, színtest, sejtmag, kromoszóma) 

felismerése vázlatrajzon és elektronmikroszkópos képen. 

A sejtmozgások. 

A sejtosztódás típusai és folyamatai, programozott és nem programozott sejthalál. A sejtek 

osztódóképessége változásának bemutatása példákon keresztül. 

A sejtek osztódó képessége, őssejt kutatás. 

Mennyivel összetettebb szerkezetet mutat az elektronmikroszkópos kép a 

fénymikroszkóposénál? 

Fogalmak 



 
 

678 

 

citoplazma, sejtváz, sejtközpont, csilló, ostor, membrán, endoplazmatikus hálózat, riboszóma, 

Golgi-készülék lizoszóma, mitokondrium, színtest, sejtmag, sejtmagvacska, kromoszóma, 

kromatin, kromatida, centromer, telomer, kromoszómaszerelvény, mitózis, meiózis, 

rekombináció, crossing- over 

 

TÉMAKÖR: Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje 

 

Javasolt óraszám: 16 

Tanulási eredmények 

Az anyagcsere-folyamatok leírása, magyarázata és a folyamatok közötti összefüggések 

felismerése megfelelő algoritmusok kiválasztásával és alkalmazásával. 

Annak belátása, hogy az élő rendszer anyaggazdálkodására a maximális takarékosság 

jellemző. 

Az egyirányú, a megfordítható és a körfolyamatok hátterének megértése, a körfolyamat 

szabályozó lépéseinek felismerése. 

Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a nemzettudat erősítése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az anyagcsere sajátosságai és típusai energiaforrás és szénforrás alapján. 

Az enzimek felépítése és működése. Az enzimműködés mechanizmusának értelmezése. 

A szénhidrátok lebontása a sejtben (glikolízis, az acetil-koenzim-A képződése, a citrát- kör, 

terminális oxidáció). 

A zsírok, a fehérjék és a nukleinsavak lebontása; kapcsolódásuk a szénhidrát-anyagcseréhez. 

Erjedés és biológiai oxidáció. 

Az erjedés előfordulása a biológiai rendszerekben és felhasználása a mindennapokban. 

A szénhidrátok és a lipidek felépítő folyamata. 

A fotoszintézis fény- és sötétszakasza. 

A sejtek energiaforgalma, elektronszállító rendszerek. 

A felépítő és lebontó folyamatok összehasonlítása (kiindulási anyagok, végtermékek, a kémiai 

reakció típusa, energia). 

Az élő rendszer felépítő és a lebontó folyamatainak egyensúlya . 

Az anyagátalakítások energiaviszonyainak elemzése. 

Szent-Györgyi Albert munkássága. 

Miért hal az ember előbb szomjan, mint éhen? 

Szükséges-e a víz a táplálék lebontásához? 

Melyek a fotoszintézis és a biológiai oxidáció közös jellemzői? 

Mit jelent az anyagcserében a közös intermedier elve? 

Fogalmak: 

enzim, glikolízis, citrát-kör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai oxidáció, fotoszintézis, 

fotolízis, elektronszállító rendszer 

 

TÉMAKÖR: Az öröklődés molekuláris alapjai 

 

Javasolt óraszám: 18 

Tanulási eredmények 

A genetikai kód általános érvényességének felismerése. 
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A molekuláris genetika alapjaival, szemléletmódjával kapcsolatos ismeretek alapján a 

molekuláris genetika eredményeinek, alkalmazása, szerepének megértése a társadalmi, 

gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek formálódásában. 

A molekuláris genetika hatása az élelmiszer- és gyógyszeriparra, a mezőgazdaságra és az 

emberre. 

A bioetika, a biotechnológia, a géntechnológia szerepének és jelentőségének belátása. 

A gén és a környezet, az emberi tevékenység, a hajlam és a kockázati tényezők 

kölcsönhatásának megértése. 

Az emberi civilizáció fejlődésével létrejött önpusztítás veszélyének felismerése. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség fejlesztése. 

Annak megértése, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák 

kialakulásához; melyek az ezzel kapcsolatos kockázatok, az egyén felelősségének felismerése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A DNS örökítőanyag-szerepe és ennek igazolása. Szemikonzervatív megkettőződés. 

RNS-szintézis és -érés. A DNS örökítő szerepét bizonyító kísérletek értelmezése. 

A genetikai kód és tulajdonságai. 

A fehérjeszintézis folyamata (transzkripciós faktorok, mikro-RNS, lánckezdés, 

láncnövekedés, lánczáródás) és szabályozása, helye a sejtben. 

A kodonszótár használata a pontmutációk következményeinek levezetéséhez.. 

A génműködés szabályozásának alapjai (lac-operon modell), enzimindukció (gátlás és 

serkentés), a gén szabályozó része és kódoló része  

Mobilis genetikai elemek, ugráló gének. 

A mutáció és típusai, valamint következményei. A gén-, a kromoszóma- és genommutációk és 

a mutagén hatások összehasonlítása. 

A genetikai információ tárolása, megváltozása, kifejeződése, átadása, mesterséges 

megváltoztatása (rekombináns DNS-technológia, restrikciós enzimek, a génátvitel, 

génsebészet). 

Nukleotid szekvencia leolvasása (szekvenálás). 

Plazmidok és az antibiotikum-rezisztencia, transzgenikus élőlény. 

DNS-chip (DNS microarray), 

reproduktív klónozás (Dolly), 

GMO-növények és állatok, mitokondriális DNS. 

Humángenom-programok, génterápia. 

A környezet és az epigenetikai hatások. 

Mutagén hatások. 

Fogalmak 

szemikonzervatív megkettőződés, replikáció, transzkripció, transzláció triplet, a genetikai 

kód, kodon, antikodon genom, genomika, gén, allél lac-operon, mobilis genetikai elem, 

mutáció, mutagén, rekombináns DNS-technológia, restrikciós enzim, transzgenikus élőlény, 

GMO-élőlény, genomprogram 

 

TÉMAKÖR: Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása 

 

Javasolt óraszám: 36 

Tanulási eredmények 

A korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük lehetséges módjainak 

megismerése. 

A reális és az idealizált énkép közötti különbségek felismerésének és elfogadásának 

elősegítése. 
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A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, a szerv és a rendszerek 

szintjén 

A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs betegségek és kockázati tényezőik 

megismerése. 

Az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságának felismerése, az 

egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányainak belátása. 

A kísérletezőkészség fejlesztése (tervezés, végrehajtás, rendezett dokumentálás és értékelés). 

A természettudományos ismereteknek a hétköznapi élet problémáinak megoldásában való 

alkalmazása. 

Egészségügyi ismeretek bővítése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az emberi bőr felépítése, biológiai szerepe és működése. 

A bőr rétegei, szöveti szerkezete, mirigyei, receptorai. A neuroendokrin hőszabályozás. 

A bőr betegségei. 

A mozgási szervrendszer felépítése és működése: 

a csont- és izomrendszer anatómiai felépítése, szöveti szerkezete, kémiai összetétele, 

Az izomműködés molekuláris mechanizmusa 

A mozgásszegény és a sportos életmód következményei, a váz- és izomrendszer betegségei. 

Az izomláz kialakulásának és megszűnésének értelmezése a sejtek és szervek 

anyagcseréjének összekapcsolásával. 

Milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal járhat a napozás? 

Hogyan használhatók a biológiai ismeretek a helyes bőrápolásban? 

Milyen összefüggés van a csigolyák felépítése és sokrétű funkciója között? 

Milyen anyagok és folyamatok szolgáltatják az izom működéséhez szükséges energiát? 

Hogyan előzhetők meg a mozgásszervi betegségek?  

A női és férfi váz- és izomrendszer összehasonlítása. 

A táplálkozás, a légzés, a kiválasztás és a vérkeringés szervrendszerének felépítése, 

működése, különös tekintettel az anyagcserében és a homeosztázis kialakításában betöltött 

szerepükre. 

Az emésztés 

Mi a bélbaktériumok élettani működése? 

Hogyan függ össze a testsúly megőrzése a helyes táplálkozással? 

A tápcsatorna reflexes folyamatainak és az éhségérzet kialakulásának magyarázata. 

Az emésztőmirigyek az emésztőnedvek és az emésztőenzimek közötti kapcsolat megértése. 

Változik-e a be- és kilégzés az űrkabinban, ha a levegő összetétele és nyomása megegyezik a 

tengerszinti légkörével? 

Miért alkalmas a kilélegzett levegő mesterséges lélegeztetésre? 

Milyen környezeti hatások és káros szokások veszélyeztetik légző szerv rendszerünk 

egészségét? 

Miért lehet a cukorbetegek vizeletében jelentős mennyiségű cukor és leheletükben aceton? 

A vese hármas működése (szűrés, visszaszívás, kiválasztás). 

Hogyan változik a vizelet mennyisége és összetétele, ha sok vizet iszunk, vagy erősen sós 

ételt fogyasztunk? 

Milyen lebontó folyamat terméke a karbamid, és hogyan változik koncentrációja a nefron 

szakaszaiban? 

A szív ingerületkeltő és vezető rendszere. 

A vér fizikai, kémiai és biológiai jellemzői, és szerepe az élő szervezet belső egyensúlyának 

kialakításában. 

A véralvadás folyamata. 

Mi a vérdopping? 
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Milyen káros következményekkel jár a vér albumin tartalmának a csökkenése, és ez mikor 

fordulhat elő? 

Hogyan hat a vérnyomásra az erek összkeresztmetszetének szűkülése, ill. tágulása? 

Hogyan változik a keringési perctérfogat az edzetlen és a rendszeresen sportoló ember 

szervezetében? 

A vér, a nyirok és a szövetnedv áramlási mechanizmusának magyarázata. 

A táplálkozáshoz, a kiválasztáshoz, a légzéshez és a vérkeringéshez kapcsolódó civilizációs 

betegségek. 

Fogalmak 

hipotermia, ergoszterin, csonthártya, csöves csont, lapos csont, ízület, miofibrillum, 

izompólya, izomnyaláb, rángás, tartós izom-összehúzódás, izomtónus, miozin, aktin, 

ionpumpa, fehér izom, vörösizom, kreatin-foszfát, mioglobin, Cori-kör, alapanyagcsere, 

perisztaltikus mozgás, emésztőmirigy, emésztőnedv, emésztőenzim, amiláz, pepszin, tripszin, 

lipáz, nukleáz, minőségi és mennyiségi éhezés, sejtlégzés, belső gázcsere, külső gázcsere, 

légcsere, tüdőalveolus, hasi légzés, mellkasi légzés, vitálkapacitás, légzési perctérfogat, 

légmell, nefron, szűrlet, vizelet, vérplazma, limfocita, granulocita, monocita, protrombin, 

trombin, fibrinogén, fibrin, kolloid-ozmózisnyomás, artéria-véna kapilláris, valódi kapilláris, 

pulzustérfogat, keringési perctérfogat, nyugalmi perctérfogat 

 

TÉMAKÖR: Immunológiai szabályozás - Az immunválasz molekuláris alapjai 

 

Javasolt óraszám: 8 

Tanulási eredmények 

Az immunválasz élettani, molekuláris és genetikai alapjainak, szemléletmódjának, az 

egészségügyre, a betegségek gyors felismerésére, a megelőzésére és a társadalom higiéniai 

kultúrájára való hatásának a megismerése. 

A védőoltás és az egészségügyi politika kapcsolatának megértése. 

Az immunrendszer és a gyógyszerhasználat (pl. antibiotikumok) kapcsolatának megértése. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség fejlesztése. 

Annak felismerése, hogy az immunológia eredményeinek, alkalmazásának milyen szerepe 

van a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek formálódásában. 

Annak megértése, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák (pl. 

fertőzések, járványok, higiéniai problémák) kialakulásához, ezek kockázatának és az ezzel 

kapcsolatos felelősségnek a belátása. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az immunrendszer résztvevői, sejtes és oldékony komponensei, főbb feladatai. 

T és B nyiroksejtek (limfociták), falósejtek, nyúlványos (dendritikus) sejtek szerepe. 

Veleszületett és az egyedi élet során szerzett immunválasz. Specifikus és nem sepcifikus 

immunválasz. 

Az antigén-felismerő receptorok keletkezése (génátrendeződéssel és mutációkkal). 

A vércsoportok, vérátömlesztés, szervátültetés. 

Az allergia, autoimmun betegségek, a szerzett (pl. AIDS) és örökölt immunhiányok, valamint 

a rák és a fertőzések elleni immunválasz főbb mechanizmusai. 

A védőoltások szerepe a betegségek megelőzésében. 

Védekezés a vírus- és baktériumfertőzések és a daganatsejtek ellen. 

Egyéni és etnikai genetikai eltérések az immunválaszban. 

Biológiai (immun-) terápiák és perspektívájuk. 

Az elmúlt időben jelentkezett influenzajárványok tapasztalatainak elemzése. 

A vérátömlesztés és a szervátültetés során fellépő immunproblémák elemzése. 

Miért duzzadnak meg fertőzések hatására a nyirokcsomók? 



 
 

682 

 

Milyen kapcsolat van az immunrendszer sejtjei között? 

Hogyan képes az emberi szervezet 1010-1011 különböző specifitású immunoglobulint 

előállítani? 

Hogyan győzi le szervezetünk a vírus- és baktériumfertőzéseket? 

Hogyan védekezik szervezetünk a daganatsejtek ellen? 

Fogalmak 

immunrendszer-hálózat, antigén, antigénreceptor, T és B nyiroksejt (limfocita), falósejt, 

nyúlványos (dendritikus) sejt, antitest, antigén felismerés, a veleszületett (természetes) 

immunválasz, szerzett immunválasz, immunmemória, allergia, szerzett és örökölt 

immunhiány, autoimmunhiány, védőoltás 

 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet szabályozó működése - Jelátvitel testfolyadék révén 

 

Javasolt óraszám: 16 

Tanulási eredmények 

A belső elválasztású mirigyek szerepének megértése a homeosztázis, a belső környezet 

dinamikus állandóságának kialakításában. 

Hálózatok bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében. 

Testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású anyagok káros hatásainak 

hangsúlyozása. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A vezéreltség és a szabályozottság, a negatív és a pozitív visszacsatolás általános 

mechanizmusának a megértése. 

A belső elválasztású mirigyek (agyalapi mirigyi, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, 

hasnyálmirigy, mellékvese, ivarmirigyek) hormonjai és azok hatásai. A hormonok kémiai 

összetétele és hatásmechanizmusa közötti kapcsolat megértése. 

A szövetekben termelődő hormonok (gasztrin, szerotonin, renin, melatonin), és hatásuk. 

Az elsődleges és másodlagos hírvivők szerepe. 

A vércukorszint hormonális szabályozása. 

A hormontartalmú doppingszerek hatásai és veszélyei. A hormonrendszer betegségei: 

cukorbetegség (1-es és 2-es típus), Basedow-kór, golyva, törpenövés, óriásnövés, anabolikus 

szteroidok és veszélyeik. 

A hormonok hatása a viselkedésre. 

Az anabolikus szteroidok veszélyei. 

Az egészséget befolyásoló rizikófaktorok. 

Milyen kapcsolat van az idegi és a hormonális szabályozás között? 

Miért nagyobb a pajzsmirigyünk télen, mint nyáron? 

Milyen veszélyekkel jár a hormontartalmú doppingszerek alkalmazása? 

Mely betegségek vezethetők vissza a hormonrendszer zavarára? 

Fogalmak 

neuroendokrin rendszer, vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, pozitív visszacsatolás, 

elsődleges és másodlagos hírvivő, receptor, célsejt, 

 

TÉMAKÖR: Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 

 

Javasolt óraszám: 8 

Tanulási eredmények 

A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása. 

A tudatos családtervezés, a várandós anya egészséges életmódja melletti érvek megismerése 

és elfogadtatása. 
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Az egyén, a család és a társadalom felelősségének megértése az utódvállalásban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az emberi nem meghatározottsága  

A férfi és női nemi szervek felépítése, működése, és a működés szabályozása.  

A spermium és a petesejt érése. 

A női nemi ciklus során a petefészekben, a méh nyálkahártyában, a testhőmérsékletben és a 

hormonrendszerben végbemenő változások összefüggéseinek magyarázata. 

A megtermékenyítés sejtbiológiai alapjai. 

A várandósság és a szülés hormonális szabályozása. 

Hogyan történik a magzat táplálása? Az anyai és a magzati vérkeringés kapcsolatának 

bemutatása, összefüggésének igazolása az egészséges életmóddal. 

 

A meddőség lehetséges okai. 

A hormonális fogamzásgátlás alapjai 

 

Az ember egyedfejlődése, a méhen belüli és a posztembrionális fejlődés fő szakaszai. 

Hogyan szabályozza a hormonrendszer a méh és a petefészek ciklusos működését? 

Hogyan mutatható ki a vizeletből a korai várandósság? 

Miért veszélyes a művi terhesség-megszakítás? 

Fogalmak 

Kromoszómális, ivarszervi és pszichoszexuális nem, erekció és ejakuláció, oocita, sarkitest, 

Graaf-tüsző, ovuláció, sárgatest, megtermékenyítés, beágyazódás, lombikbébi, 

koriongonadotropin, vetélés, abortusz, embriócsomó, amnionüreg, szikhólyag, külső és belső 

magzatburok, embriópajzs, embrió, méhlepény, köldökzsinór, akceleráció 

 

12. évfolyam 

 

A 12. évfolyam témaköreinek tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére:  

Összekapcsolják a molekuláris, a mendeli és a populációgenetika szemléletmódját. 

Helyesen értelmezik az evolúciós modellt. A rendszerelvű gondolkodás alapján megértik az 

emberi és egyéb élő rendszerek minőségi és mennyiségi összefüggéseit. Felismerik a biológia 

és a társadalmi gondolkodás közötti kapcsolatot. 

Egyéni vagy csoportos munkában képessé válnak kísérletek megvalósítására a tervezés, 

végrehajtás, dokumentálás logikája mentén, és nyitottá válnak az interdiszciplináris 

gondolkodásra. 

Ennek eredményeként sikeres érettségi vizsgát tesznek, megszerzik a felsőfokú tanuláshoz 

szükséges biztos alapokat. 

A saját életükben felismerik a biológiai eredetű problémákat, életmódjuk helyes 

megválasztásával, megbízható szakmai ismereteik alapján felelős egyéni és társadalmi 

döntéseket képesek hozni. 

 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet szabályozó működése – idegrendszer 

 

Javasolt óraszám: 26 

Tanulási eredmények 

A szerkezet és a működés közötti kapcsolat felismerése és alkalmazása az idegsejt példáján. 

Az idegi kapcsolatok térbeli és időbeli hálózatként való értelmezése. 
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Annak megértése, hogy az idegsejten belül a jelterjedés elektromos, az idegsejtek között 

pedig döntően kémiai jellegű. 

A narkotikumhasználat az egészségre káros élvezeti szerek kockázatainak megismerése és 

tudatos kerülése.  

Az idegrendszer működéséhez kapcsolódó leggyakoribb betegségek, a kialakulásukban 

leggyakoribb kockázati tényezők megismerése és gyógyításuk lehetséges módjai. 

Személyes felelősség felismerése a veszélyes viselkedések és függőségek elkerülésében. 

Nemzeti öntudat fejlesztése Szentágothai János, Selye János, Somogyi Péter, Freund Tamás, 

Hámori József és Buzsáki György, Bárány Róbert, Békésy György, Lenhossék Mihály 

munkásságának megismerése által. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az idegsejt felépítése és működése. A nyugalmi, az akciós és a posztszinaptikus potenciálok 

kialakulásának magyarázata. 

Ingerületvezetés csupasz és velőshüvelyes axonon. 

A szinaptikus jelátvitel mechanizmusa és típusai (serkentő, gátló).  

A szinapszisok összegződése és időzítése, a visszaterjedő akciós potenciál és szabályozó 

szerepe. Függőségek: narkotikumok, ópiátok, stimulánsok. Az idegsejtek közötti 

ingerületátvitel időbeli változásának kapcsolatba hozása a tanulással és a felejtéssel, a 

jelátvivő anyagok hatásmechanizmusának kapcsolatba hozása a narkotikumok hatásával. 

Hogyan fogják fel, és hogyan továbbítják az idegsejtek a külvilág jeleit? 

A gerincvelő felépítése és működése. 

A reflexív felépítése (izom- és bőr eredetű, szomatikus és vegetatív reflexek). 

Az agy felépítése (agytörzs, agytörzsi hálózatos állomány, köztiagy, kisagy, nagyagy, 

agykérgi sejtoszlop, limbikus rendszer), működése és vérellátása. 

Melyek az agykéreg legfontosabb szerkezeti és működési jellemzői? 

Az érzékszervek felépítése és működése; hibáik és a korrigálás lehetőségei. 

Milyen közös, és egyedi jellemzői vannak érzékszerveinknek? 

Az idegrendszer érző működése (idegek, pályák, központok). Az idegrendszer mozgató 

működése (központok, extrapiramidális és piramis-pályarendszer, gerincvelő, végrehajtó 

szervek). 

A vegetatív idegrendszer (Cannon-féle vészreakció, stressz). 

Fokozott izommunka alatt milyen szabályozás hatására változik a vázizmok és a bőr 

vérellátása? 

Mit jelent a bal félteke dominanciája? 

Mit tehetünk az idegrendszerünket érintő rendellenességek megelőzése érdekében? 

Az idegrendszer betegségei (Parkinson-kór, Alzheimer-kór, depresszió). 

Selye János és Békésy György munkássága. 

Fogalmak 

inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, glia, nyugalmi potenciál, 

akciós potenciál, Na+/K+ pumpa, depolarizáció, repolarizáció, refrakter szakasz, szinapszis, 

reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, gerincvelői reflex, érzékszerv, 

receptor, érzet, adekvát inger, rodopszin, Corti-féle szerv, extrapiramidális és piramis-

pályarendszer, vegetatív idegrendszer, szimpatikus, paraszimpatikus hatás 

 

TÉMAKÖR: Genetika 

 

Javasolt óraszám: 20 

Tanulási eredmények 

A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek (tudománytörténeti 

vonatkozások is) megismerése. 
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Az ember megismerése és egészségének fejlesztése az emberi öröklődés példáin. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése genetikai feladatok megoldásával. 

A genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának belátása. 

Analizáló- és szintetizáló képesség fejlesztése, a matematika eszközrendszerének használata a 

biológiában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Mendel törvényei - Az öröklődés folyamatainak leírása és magyarázata, az összefüggések 

felismerése. 

Domináns-recesszív, intermedier és kodomináns öröklődés. 

Egygénes, kétgénes és poligénes öröklődés. 

Génkölcsönhatások, random keresztezés, letális hatások. 

A nemi kromoszómához kötött öröklődés. 

A humángenetika vizsgálati módszerei (családfaelemzés, ikerkutatás). 

Géntérképezés kapcsolódási csoportok. 

A Drosophila (ecetmuslica) mint a genetika modellszervezete  

A mennyiségi jellegek öröklődése. Modifikáció, örökölhetőség, hajlamosító gének, 

küszöbmodell, penetrancia, expesszivitás, heterózishatás, anyai öröklődés. 

Genetikai eredetű betegségek (albinizmus, színtévesztés, vérzékenység, sarlósejtes 

vérszegénység, Down-kór, csípőficam, magas vérnyomás, velőcső-záródási rendellenességek 

stb.). 

A genetikai tanácsadás alapelvei, családfaelemzés. 

Populációgenetikai alapjai – Hardy-Weinberg szabály 

Milyen hasonlóságok és különbségek ismerhetők fel a domináns-recesszív és az intermedier 

öröklődésben? 

Miért tiltott a világ legtöbb országában a vérrokonok házassága? 

Milyen mértékben befolyásolhatja a környezet az öröklött jellegek megnyilvánulását? 

Miért kell a hibrid kukorica vetőmagját évente újra előállítani? 

Fogalmak 

genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, ivari és testi kromoszóma, hemizigóta, 

minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, gamétatisztaság elve, tesztelő keresztezés, reciprok 

keresztezés, ideális populáció,  modifikáció, heterózishatás 

 

 

TÉMAKÖR: Evolúció. Biológiai evolúció, mikroevolúció 

 

Javasolt óraszám: 6 

Tanulási eredmények 

Az összetett rendszerek elemzése, a nehézségek felismerése. 

A mikroevolúció populációgenetikai modellekkel való közelítése. 

Tudománytörténeti folyamatok értelmezése. 

A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

A matematikai modell és a biológiai folyamatok összefüggésének megértése. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az evolúció, a biológiai evolúció, 

evolúciós egységek, az egyed biológiai értelmezésének problémái (pl. zuzmó). 

Mikro- és makroevolúció fogalmának értelmezése. 

A mutációk, a szelekció és a génáramlás szerepe a populációk genetikai átalakulásában. 

Darwin munkássága. Mesterséges szelekció, háziasítás, nemesítés (a legfontosabb kiindulási 

fajok és hungarikumok ismerete), 
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Transzgenikus élőlények és felhasználásuk (gyógyszer/ferme-ntációs ipar, alapanyag-

termelés). 

A GMO hátterű növények, élelmiszerek (BT, kukorica stb.,), a GMO-vita lényege. 

Milyen evolúciós jelenség a Darwin-pintyek megjelenése és változataik kialakulása a 

Galapagos-szigeteken? 

Miben különbözik a természetes és a mesterséges szelekció? 

Mi lehet az oka annak, hogy az észak-amerikai indiánok körében a B vércsoport nem fordul 

elő? 

Fogalmak 

evolúció, biológiai evolúció, evolúciós egység, mikro- és makroevolúció, ideális populáció, 

reális populáció, szelekció, fitnesz, génáramlás, genetikai sodródás, alapító elv, háziasítás, 

nemesítés, heterózishatás, kihalási küszöb, beltenyésztés. 

 

 

TÉMAKÖR: Evolúció. Biológiai evolúció. Speciáció. 

 

Javasolt óraszám: 6 

Tanulási eredmények 

Az élő szervezetek felépítésében és működésében megfigyelhető közös sajátosságok 

összegzése. 

A faj fogalma és a fajok rendszerezése nehézségeinek felismerése. 

A biológiai evolúció időskálájának megismerése és értelmezése. 

Az evolúciót értelmező, tantárgyon belüli és a tantárgyak közötti ismeretek komplex 

szemlélete. Az evolúciós szemlélet formálása. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A földrajzi, ökológiai és genetikai izoláció szerepe a populációk átalakulásában. 

Mi történik, ha a földrajzi elszigetelődés csak néhány generáció elteltével vagy évezredek 

múlva szűnik meg? 

A radioaktív kormeghatározás, relatív és abszolút kormeghatározás. Különböző 

kormeghatározási módszerek összehasonlítása. 

Miért használhatók a radioaktív izotópok a kormeghatározásra? 

A koevolúció, a kooperációs evolúció alapjai. 

A kémiai evolúció (Miller-kísérlet). 

Az élet kialakulásának elméletei. 

Prokariótából eukariótává válás. 

A bioszféra evolúciójának néhány feltételezett kulcslépése. 

Az ember evolúciója. 

Milyen jelentősége van a kb. 50 m2 felületű belső membránrendszer kialakulásának az 

eukarióta sejtekben? 

Milyen magyarországi ember-leleteket ismerünk? 

Fogalmak 

speciáció, hibridizáció, izoláció, horizontális géntranszfer, relatív és abszolút 

kormeghatározás, „élő kövület”, lenyomat, kövület, koevolúció, kémiai evolúció, emberi 

rassz, atavizmus. 
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16. Földrajz 

A FÖLDRAJZTANÍTÁS CÉLJAI FELADATAI 

 

A földrajztudomány a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, 

folyamatait – a természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt 

építve – mutatja be, ezáltal sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és 

társadalomtudományokat. Ezen interdiszciplináris sajátosság alapján válik a földrajz 

szintetizáló, a természeti és társadalmi-gazdasági jelenségeket és folyamatokat 

összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban feldolgozó tantárggyá. A tanítás során különös 

hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk mint egységes rendszer 

sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezése és 

tevékenysége növekvő mértékben átalakítja és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek 

az egyensúlyát, amelynek következményei az emberiség jelene és jövője 

szempontjából igen súlyosak is lehetnek. A földrajz tantárgy komplex természet- és 

társadalomtudományi szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly 

megbomlásának természeti és társadalmi okait, megoldást keres az egyensúly 

helyreállítására. Szemléletformálásra képes, ezért kiemelkedően fontos szerepet tölt be 

a környezettudatosság kialakításában.  

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb 

természeti, társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló 

folyamatokat – melyeknek önmaguk is részesei –, továbbá ezek összefüggéseit, 

kölcsönhatásait, a környezetben való tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő 

alapvető eszközöket és módszereket. A földrajz a természet- és társadalomföldrajz, 

valamint a regionális tudomány mellett számos földtudományágat képvisel a 

közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a 

planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít gazdaságtudományi, 

szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.  

Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, 

mind pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex 

problémáinak megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az 

oktatási hagyományok újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve 

az általuk közvetített adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink 

földrajzoktatása szakít a leíró jellegű, szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a 

hangsúlyt az információk tudatos keresésére, értelmezésére, az összefüggések 

feltárására, a megszerzett információk alkalmazását lehetővé tevő képességek 

kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken, tapasztalatokon 

és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem pusztán leírja a jelenséget, hanem 

annak okait és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a 

társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein túlmutatva 

értékelésre, problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz. 
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A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- 

és társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, 

szintetizáló gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és 

-feldolgozás, valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás 

fejlesztésével hozzájárul az információs társadalomra jellemző hír- és 

információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős és tudatos állampolgári 

szerepvállalás kialakításához.  

A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a 

környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az 

élhető jövő, a fenntartható környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető 

problémák felismertetése, a már észlelhető és várható következmények beláttatása, a 

lehetséges megoldások keresése és bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, 

a környezetért felelősséggel tenni akaró magatartás kialakításában.  

A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a 

térinformatikai, illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig 

hozzájárul a tanulók digitális kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos 

eszközhasználóvá válásukhoz.  

Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan 

formálja a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan 

válnak globális folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a 

folyamat hogyan befolyásolja mindennapi életünket. A globális világ nyújtotta 

lehetőségek mellett fontos a nemzeti és az európai önazonosság felvállalása és ezek 

értékeinek megőrzése. Hazánk nemzeti értékeinek és a globális világban betöltött 

szerepének megismertetésével a földrajzoktatás hozzájárul a szülőföldhöz és a 

magyarsághoz való kötődés kialakításához és elmélyítéséhez. 

A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és 

lehetséges természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a 

földrajzoktatás hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az 

érvek ütköztetésére épülő vitakultúra kialakulásához.  

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire 

fókuszál, így hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, a körülöttünk zajló 

társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, 

továbbá a logikus érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Napjaink 

társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén 

a tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus, egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás 

kialakulásához is.  

A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok 

megismertetésével elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, 

rugalmas és vállalkozóképes állampolgári gondolkodás és szemléletmód kialakulását. 

Fontos feladatának tartja, hogy a mindennapi életben hasznosítható gazdasági és 

pénzügyi ismeretek bemutatásával hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési 

képesség kialakításához. A tantárgy komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy 

által közvetített földrajzi-földtani, környezeti, gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és 
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szemléletmódra építve a tanulók ilyen irányú pályaorientációját is jelentősen 

támogatja. 

Iskolánk 2018 – ban csatlakozott a Fenntarthatósági témahét programjaihoz. Ezért a 

fenntarthatóság természeti és társadalmi vonatkozásai mindkét évfolyamon 

megjelennek a tananyagban. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a fenntarthatósági 

témahét keretében történő programok lebonyolításával valósítjuk meg. 

9. ÉVFOLYAM 

Témakör neve Tervezett 

óraszám 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 10 

A kőzetburok 14 

A légkör 12 

A vízburok 8 

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 16 

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. 

században 

8 

Összes óraszám: 68 

 

 

 

TÉMAKÖR 

 

 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 

TANULÁSI 

EREDMÉNYEK 

 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– tudatosan használja a földrajzi és a kozmikus térben való 

tájékozódást segítő hagyományos és digitális eszközöket, ismeri a 

légi- és űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit; 

– térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a 

Világegyetemben és a Naprendszerben; 

– ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint 

ezek következményeit, összefüggéseit; 

– értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok 

földi hatásait; 

– egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, 

számításokat végez; 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek 

KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

 

Matematika: 
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összehasonlításával, valamint a segítségükkel történő környezeti 

változások megfigyelésével és elemzésével az analizáló és 

szintetizáló, valamint a problémaközpontú gondolkodás 

fejlesztése 

A témakörhöz kapcsolódó online, szabad felhasználású szoftverek 

órai, frontális vagy csoportmunka keretek között és önálló 

munkában történő alkalmazásával a digitális kompetencia és a 

szociális készségek fejlesztése 

A földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű 

és típusú térképek és műholdfelvételek alkalmazásával 

A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális 

kompetencia fejlesztése 

A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a 

matematikai és logikai gondolkodás fejlesztése 

A Világegyetem és a Naprendszer jellemzőinek ismeretével és 

összehasonlításával a rendszerben és összefüggésekben való 

gondolkodás fejlesztése 

A naptevékenység és a Föld mozgásainak részletes ismerete révén 

az analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése 

A csillagászattal kapcsolatos újdonságok (cikkek, hírek) önálló 

feldolgozása kapcsán az értékelő gondolkodás és a felelős 

véleményalkotás fejlesztése 

 

A Föld helye a Naprendszerben, a Föld mozgásai és ennek földrajzi 

következményei 

 

 

A Naprendszer bolygótípusainak általános jellemzése, 

összehasonlítása a Föld egyedi jellemvonásainak kiemelésével 

 

A naptevékenység földi hatásai, a napenergia hasznosítási 

lehetőségei 

 

Mesterséges égitestek (műholdak) szerepe a mindennapi életben 

 

 

Időbeli léptékek a földrajzban: földtörténeti idő, az évi és napi 

időszámítás 

arányszámítás, 

mértékegységek 

 

Informatika: digitális 

információforrások, 

informatikai eszközök 

használata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika: 

elektromágneses 

sugárzás 

 

 

 

Fizika: a  
bolygómozgás 
törvényei, a 
tömegvonzás 
törvénye,  
Kémia: gázok 

 

 

Biológia: káros UVB 

sugárzás 

Informatika: digitális 

eszközök használata 

 

Matematika: átváltások 

fok, idő, távolság 

 

 

FOGALMAK 

 

 

Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú 

bolygó (kőzetbolygó), Jupiter-típusú bolygó (gázbolygó), 

holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás, naptevékenység, napenergia, 

helymeghatározás, helyi idő, zónaidő, időzóna 

 

 

 

 

TÉMAKÖR 
 

A kőzetburok 
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TANULÁSI 

EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit; 

– párhuzamot tud vonni a jelenlegi és múltbeli földrajzi folyamatok 

között; 

– ismeri a kőzetburok folyamataihoz kapcsolódó földtani veszélyek 

okait, következményeit, tér- és időbeli jellemzőit, illetve elemzi az 

alkalmazkodási, kármegelőzési lehetőségeket; 

– érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti 

érzékenysége, terhelhetősége közti összefüggéseket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő 

jelenségek (földrengések, vulkanizmus, hegységképződés) 

kapcsolatát, térbeliségét, illetve magyarázza a kőzetlemezmozgások 

lokális és az adott helyen túlmutató globális hatásait;  

– felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni 

azok gazdasági és mindennapi életben való hasznosítására. 

 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A földtani folyamatok, kockázatok és veszélyek ismeretével a 

problémamegoldó, analizáló és szintetizáló gondolkodás 

fejlesztése 

A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásainak és alkalmazási 

módjainak ismeretével a földrajzi térszemlélet, a rendszerben 

való gondolkodás és a környezettudatos, fenntarthatóságra 

törekvő magatartás fejlesztése 

A lemeztektonika folyamatát bemutató ábrák, modellek és 

animációk elemzésével az ábraelemző képesség, a logikus 

gondolkodás fejlesztése 

A földrengések folyamatát (okai, következményei, kármegelőzési 

lehetőségek) bemutató forrásszövegek feldolgozásával a 

szövegértési és -elemző képesség, valamint a mérlegelő 

gondolkodás és véleményalkotás fejlesztése 

 

A Föld felépítésének törvényszerűségei 

Lemeztektonika és az azt kísérő folyamatok (földrengések, 

vulkanizmus, hegységképződés), összefüggéseik 

 

 

 

A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásai és alkalmazkodási 

stratégiák (geotermikus energia hasznosítása, földtani kockázatok 

KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika: térbeli 

mozgások elképzelése 

 

 

 

 

 

 

Kémia: 

halmazállapotok. 

Fizika: úszás, sűrűség, 

nyomás, hőmérséklet, 

erőhatások, szilárd 

testek fizikai 

változásai, 

hullámterjedés. 
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és veszélyek) 

Alapvető ásványok és kőzetek felismerése, egyszerű vizsgálata és 

gazdasági hasznosításaik, a bányászott nyersanyagok 21. 

századi hasznosítási trendjei 

 

 

 

 

Kémia: szervetlen 

vegyületek, keverék, 

ötvözet, ásványok, 

Etika: az 

erőforrásokkal való 

etikus gazdálkodás, 

egyéni és társadalmi 

érdek. 
 

FOGALMAK 

 

 

geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, 

hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, magma, láva, vulkáni 

utóműködés, földkéreg, földköpeny, földmag, kőzetburok, 

mélytengeri árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés, 

hegységrendszer, cunami, ásvány, magmás, üledékes, átalakult 

kőzet, ásványi nyersanyag, érc, homok, lösz, mészkő, bazalt, gránit, 

homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, kőolaj, földgáz, bauxit  

TOPOGRÁFIAI 

ISMERETEK 

Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, Csendes-

óceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, 

Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez (Filippínó-lemez), Nazca-lemez 

(Nazca-lemez); Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiai-

hegységrendszer, Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-

hegységrendszer, Variszkuszi-hegységrendszer; Etna, Mount St. 

Helens, Popocatépetl, Vezúv 

  

 

TÉMAKÖR 

 

 

A LÉGKÖR 

TANULÁSI 

EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza 

az ezekben bekövetkező változások mindennapi életre gyakorolt 

hatását; 

– megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés 

következményeit, érti a lokálisan ható légszennyező folyamatok 

globális következményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, 

illetve összekapcsolja ezeket az időjárás alakulásával; 

– időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű 

prognózisokat készít;  

– felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek 

megfelelően cselekedni; 
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– a légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, 

érveken alapuló véleményt fogalmaz meg a témával 

összefüggésben; 

– magyarázza az éghajlatváltozás okait, valamint helyi, regionális, 

globális következményeit. 

 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

Az időjárás és az éghajlat közti különbségek és jellemzőik 

ismeretével a logikai és a rendszerben való gondolkodás 

fejlesztése  

Az időjárás témaköréhez kapcsolódó műholdfelvételek online 

alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia fejlesztése 

A légkör témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek 

elvégzésének, adott szempontok szerinti megfigyelésének és 

értelmezésének fejlesztése  

Az éghajlatváltozás globális és lokális okainak, 

következményeinek, mérséklési és alkalmazási stratégiáinak 

ismeretével a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és 

közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható 

szemléletű magatartás, valamint a felelős döntéshozatal 

fejlesztése 

Az éghajlatváltozással (okai, következményei, mérséklési 

stratégiák) kapcsolatos, hagyományos és online forrásszövegek 

elemzése és szóbeli értékelése kapcsán a szövegértési, 

kommunikációs és digitális kompetencia fejlesztése 

A légkör szerkezete, fizikai és kémiai jellemzői 

 

 

 

A levegő felmelegedése és az azt befolyásoló tényezők  

 

Légköri folyamatok és jelenségek (felhő- és csapadékképződés, 

légköri képződmények: ciklon, anticiklon, trópusi ciklonok, 

időjárási frontok) 

 

A légköri folyamatok mint megújuló energiaforrások 

Időjárási szélsőségek felismerése (pl.: tornádó, jégeső, aszály) 

Időjárási jelenségek értelmezése (pl.: időjárás-jelentések) 

 

Földi légkörzés, monszunszelek 

A légkör globális változásai és problémái (ózonréteg 

elvékonyodása, savas esők, éghajlatváltozás, szmog): okok és 

következmények 

Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon, mérséklési 

és alkalmazkodási stratégiák 

 

KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etika: egyéni felelősség 

felismerése, felelős 

viselkedés 

 

 

 

 

 

 

Kémia: gázok 

jellemzői, 

gáztörvények 

 

Fizika: hőmérséklet 

változások, légnypmás, 

sűrűség, üvegházhatás, 

halmazállapot 

változások, 

Matematika: 

százalékszámítás  

 

Biológia: keringési, 

légúti betegségek 
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FOGALMAK 
 

 

troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, 

izobár, szél, ózonréteg, melegfront, hidegfront, ciklon, anticiklon, 

felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták, időjárás-előrejelzés, 

globális felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, 

tájfun, monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, aszály, 

napenergia, szélenergia 

 

 

 

TÉMAKÖR 
 

 

A VÍZBUROK 

TANULÁSI 

EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, 

a mennyiségi és minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a 

víztípusok közötti összefüggéseket; 

– igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló 

erőforrásszerepét és gazdasági vonatkozásait, bizonyítja a víz 

társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét, védelmének 

szükségességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és 

reálisan számol a várható következményekkel; 

– tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális 

vízgazdálkodás és éghajlatváltozás rendszerében. 

 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben 

történő alkalmazásának erősítése, ezáltal az analizáló és 

szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és fenntartható 

szemléletű magatartás, valamint az egyéni és közösségi 

felelősség fejlesztése  

A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek 

elvégzésével, adott szempontok szerinti megfigyelésével és 

értelmezésével a levegőburok és a vízburok összefüggéseinek 

igazolása, ezáltal a rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, 

cikkek elemzése kapcsán a mérlegelő gondolkodás és a felelős 

véleményalkotás fejlesztése  

A Föld vízkészlete, a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és 

KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

 

 

 
 
 
Kémia: víz, oldatok, 

oldódás 
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azok jellemzői  

A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat 

befolyásoló szerepe (ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő 

tényező, mezőgazdaság, migráció) 

A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a 

vízkészlet mennyiségi és minőségi védelme 

 

Fizika: áramlások, 

energia 

 

FOGALMAK 
 

 

tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, 

artézi víz, hévíz, ásványvíz, belvíz, tó, fertő, mocsár, láp, 

hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat, tölcsértorkolat, 

vízgyűjtő, vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, 

öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia 

TOPOGRÁFIAI 

ISMERETEK 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger 

Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-

tenger, Japán-tenger, Karib (Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, La 

Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, Vörös-tenger 

Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, 

Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízi-tó, Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-

tavak, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó, Velencei-

tó, Viktória-tó 

Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-

csatorna, Szuezi-csatorna 

Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, 

Pó, Rajna, Sárga-folyó, Temze, Volga   

Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Humboldt-

áramlás 

 

 

TÉMAKÖR 
 

 

A GEOSZFÉRÁK KÖLCSÖNHATÁSAI ÉS 

ÖSSZEFÜGGÉSEI 
TANULÁSI 

EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban mutatja be a földrajzi 

övezetesség rendszerének egyes elemeit, a természeti jellemzők 

társadalmi-gazdasági vonatkozásait; 

– összefüggéseiben mutatja be a talajképződés folyamatát, tájékozott 

a talajok gazdasági jelentőségével kapcsolatos kérdésekben, ismeri 

Magyarország fontosabb talajtípusait; 

– bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és 

felismeri a különböző felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) 

és kőzettípusokhoz kapcsolódóan kialakuló, felszíni és felszín alatti 

formakincset. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete 

kapcsolatrendszerét, illetve példák alapján igazolja az egyes 

geoszférák folyamatainak, jelenségeinek gazdasági 

következményeit, összefüggéseit;  

– felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, 

ismeri a geoszférák fejlődésének időbeli szakaszait, meghatározó 

jelentőségű eseményeit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A geoszférák egymással kölcsönösen összefüggő folyamatainak 
komplex elemzésével a rendszerben történő gondolkodás, az 
analizáló, szintetizáló és logikai gondolkodás fejlesztése 

A geoszférák közötti kölcsönhatások kiemelésével a geoszférák 
fejlődésének időbeli szakaszaihoz kötődő, meghatározó 
jelentőségű földtörténeti események bemutatása 

A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásának ismerete 
által a környezettudatos és fenntartható szemléletű 
magatartás fejlesztése 

Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó 
veszélyek, veszélyhelyzetek reális értékelésének kialakítása 

Egyszerű talajtani kísérletek elvégzésével, értelmezésével és a 
geoszférák rendszerébe történő illesztésével a logikus és 
rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

A talajképződés az éghajlati, hidrológiai, földtani és domborzati 
tényezők kölcsönhatásának tükrében 

A talajok gazdasági jelentősége, talajpusztulás és talajvédelem 
A külső erők felszínformálása (víz, szél, jég) 
 
Az ember felszínformáló tevékenysége 
 
 
 
Egyes kőzettípusokhoz kapcsolódó felszínformáló folyamatok 
Karsztosodás, a karsztterületek környezeti és turisztikai 

jelentősége 
 
 
 
 
A földrajzi övezetesség: a tipikus éghajlati övek elhelyezkedése, 

jellemző tulajdonságai, függőleges övezetességű területek 
 
 
 

KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kémia: mállási 

folyamatok 

 
 
Történelem: társadalmi 

munkamegosztás 

kialakulása 

 

Kémia: a karsztos 

oldódás 

Történelem: Mediterrán 

kultúrák 

 

 

Fizika: a meteorológiai 

jelenségek fizikai 

alapjai 

Matematika: modellek 

és diagramok 

megértése, 

adatleolvasás 

 

Etika: más kultúrák 
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A természeti és társadalmi környezet jellemző kölcsönhatásai az 
egyes földrajzi övezetekben 
 

 

iránti érdeklődés 

 

FOGALMAK 
 

 

földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső 

erők, aprózódás, mállás, zonális talaj, azonális talaj, humusz, 

talajszennyezés, talajerózió, magas part, lapos part, turzás, lagúna, 

meder, hordalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony, 

árvízvédelem, villámáradás, karsztjelenség, karsztformák, gleccser, 

jégtakaró, moréna, fjord, erdőhatár, hóhatár, szoláris és valódi 

éghajlati övezetesség, függőleges övezetesség  

 

 

 

TÉMAKÖR 
 

ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSEK, ELTÉRŐ DEMOGRÁFIAI 

PROBLÉMÁK A 21. SZÁZADBAN 

TANULÁSI 

EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, 

ismerteti okait és következményeit, összefüggését a fiatalodó és az 

öregedő társadalmak jellemző folyamataival és problémáival; 

– különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes 

településtípusokat, bemutatja szerepkörük és szerkezetük 

változásait;  

– érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és 

területfejlődési, valamint demográfiai folyamatokat.  

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján 

bemutat egy kontinenst, országot, országcsoportot.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

Aktuális demográfiai adatok elemzésével és összehasonlításával a 

matematikai és logikai, valamint az összefüggésekben történő 

gondolkodás fejlesztése 

Aktuális hírekre, információkra történő reflektálással a felelős 

véleményalkotás és a vitakultúra fejlesztése 

A demográfiai szakaszok (átmenetek) jellemzői, a népességszám és 

a korösszetétel társadalmi-gazdasági következményeinek 

elemzésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

 

 

 

 

 

 

Matematika: 

százalékszámítás 
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A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – pl. 

elvándorlás, városba áramlás,  

A világ nyelvi, vallási és kulturális sokszínűsége – a kulturális 

identitás és a kulturális globalizáció földrajzi összefüggései 

 

 

 

 

 

A Föld népességszámának növekedéséből, a területi 

különbségekből adódó globális problémák bemutatása, a 

kedvezőtlen következmények mérséklési lehetőségeinek 

feltárása 

 A migráció – térbeli vonatkozásai, ezek okainak és 

összefüggéseinek feltárása 

Nyitottság az egyes térségek demográfiai eredetű problémáinak 

megismerése iránt, felelős és tényeken alapuló véleményalkotás 

A településtípusok szerepének, jellemzőinek átalakulása – tanya 

(farm),    falu, város kapcsolatrendszerének bemutatása 

A 21. századi nagyvárosi élet ellentmondásai 

A nagyvárosok növekedésének környezeti következményei, a 

környezetkárosítás mérséklésének lehetőségei, a problémák 

feltárásával a felelős környezeti szemlélet erősítése 

 

 

Történelem, társadalom 

és állampolgári 

ismeretek: demográfiai 

fplyamatok, vallás, 

nemzetiség 

Biológia: emberfajták 

Idegen nyelvek: a 

nyelvtanulás 

fontossága 

 

Etika: a vallás szerepe, 

más kultúrák 

értékeinek elismerése 

 

 

FOGALMAK 
 

a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, 

népességrobbanás, népsűrűség, korfa, korszerkezet, világvallás, 

világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció, világváros 

(globális város), urbanizáció (városodás, városiasodás), 

technopolisz, városszerkezet 

TOPOGRÁFIAI 

ISMERETEK 

BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán 

 

 

 

     10. ÉVFOLYAM 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 17 

Magyarország és a Kárpát-medence a 21. században 9 

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 4 

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő 

dilemmái 

4 

Összes óraszám 34 

 

 
 A NEMZETGAZDASÁGTÓL A GLOBÁLIS 
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TÉMAKÖR 
 

VILÁGGAZDASÁGIG 

TANULÁSI 

EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők 

szerepének átalakulását, bemutatja az egyes gazdasági ágazatok 

jellemzőit, értelmezi a gazdasági szerkezetváltás folyamatát; 

– megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális 

együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezőket; 

– ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló 

nemzetközi szervezetek, együttműködések legfontosabb jellemzőit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség 

összehasonlítására alkalmas mutatók adatait, a társadalmi-

gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld különböző 

térségeiben;  

– értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-

gazdasági fejlődésben; 

– modellezi a piacgazdaság működését; 

– megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus 

térségeket, országokat;  

– összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag 

meghatározó jelentőségű országainak, országcsoportjainak 

szerepét, illetve azok változását a globális világban; 

– összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági 

fejlődésének jellemző vonásait, a felzárkózás lehetőségeit;  

– ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák 

segítségével bemutatja az Európai Unión belüli társadalmi-

gazdasági fejlettségbeli különbségeket, és megnevezi a felzárkózást 

segítő eszközöket;  

– értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának 

és működésének feltételeit, jellemző vonásait; 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlításával, a fejlettség 

területi különbségeinek elemzésével földrajzi problémák iránti 

érzékenység kialakítása, az azokra történő reflektálás 

képességének fejlesztése 

A Föld különböző térségeiben kialakult eltérő társadalmi-gazdasági 

fejlettség okainak elemzése alapján az értékelő gondolkodás 

fejlesztése 

A gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők változó 

KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 
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szerepének, a gazdaság gyors térbeli átalakulásának 

bemutatásával a komplex gondolkodás képességének fejlesztése 

A gazdasági szektorok világgazdaságban betöltött szerepének 

bemutatásával a komplexitásban történő gondolkodás 

képességének fejlesztése 

A piacgazdaság kialakulásának és működésének bemutatásával a 

mindennapi életben hasznosítható gazdasági, pénzügyi és 

vállalkozói ismeretek és képességek kialakítása és fejlesztése 

A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések 

kialakulásában szerepet játszó tényezők elemzésével az 

összefüggésekben gondolkodás képességének fejlesztése 

A nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okok és 

következmények értelmezésével a komplexitásban történő 

gondolkodás képességének fejlesztése 

A globális világ kialakulásának és működésének feltételei, jellemző 

vonásai 

A globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti 

következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt hatásainak 

rendszerezésével a véleményformálás és az értékelő 

gondolkodás képességének kialakítása és fejlesztése 

A világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló 

nemzetközi szervezetek, együttműködések legfontosabb 

jellemzői 

A centrum- és perifériatérségek kapcsolatrendszerének 

bemutatásával a komplexitásban történő gondolkodás 

képességének fejlesztése 

Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag 

meghatározó jelentőségű országainak, országcsoportjainak 

szerepe a globális világban 

A világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek bemutatása, a 

fejlődés tényezőinek elemzése 

Egyedi fejlődési utak a sajátos szerepkörrel rendelkező országok 

példáján 

A perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző 

vonásai, a felzárkózás nehézségei 

Más társadalmak kultúrájának megismerése iránti érdeklődés 

felkeltése, a különböző kultúrák iránti tolerancia fejlesztése 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelem, 

állampolgári ismeretek: 

az eltérő gazdasági 

fejlettség történelmi 

alapjai, Európa a 20. 

század második 

felében, 

gazdaságtörténet 

 

 

 

 

ókori öntözéses 

kultúrák, nagy földrajzi 

felfedezések, 

gyarmatosítás, az USA 

megalakulása 

 

 

 

Etika: más kultúrák 

értékeinek tisztelete 

 

FOGALMAK 
 

GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, 

piacgazdaság, munkamegosztás, transznacionális vállalat, 

beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria, periféria, 

újonnan iparosodott országok, BRICS országok, ipari park, 

robotizáció 

TOPOGRÁFIAI 

ISMERETEK 

Európa 

Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, 

Egyesült Királyság (Nagy-Britannia), Észtország, Finnország, 

Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, 

Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, 



 
 

701 

 

Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, 

Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, 

Szlovénia, Ukrajna 

Városok: Bécs, Berlin, Bern, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, 

Dublin, Frankfurt, Genf, Hága, Helsinki, Kijev, Koppenhága, 

Lisszabon, Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid, Manchester, 

Marseille, Milánó, Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, 

Róma, Rotterdam, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Szentpétervár, 

Szófia, Tallinn, Torino, Trieszt, Varsó, Velence, Vilnius, 

Volgográd, Zágráb, Zürich 

Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-

vidék 

Afrika 

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, 

Nigéria, Algéria, Tunézia 

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, 

Kanada, Mexikó, Venezuela, Panama, Chile, Kolumbia 

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los 

Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, 

Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC, Atlanta, 

Dallas, Seattle, Santiago, Bogotá  

Ausztrália és Óceánia 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia 

Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai 

Köztársaság), Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, 

Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia, Thaiföld, 

Törökország 

Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Kalkutta, Hongkong, 

Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, Manila, Mekka, Osaka, Peking, 

Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, 

Újdelhi 

 

 
 

TÉMAKÖR 
 

MAGYARORSZÁG ÉS KÁRPÁT-MEDENCE A 21. 

SZÁZADBAN 

TANULÁSI 

EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-

gazdasági szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi 
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környezetében, az Európai Unióban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és 

következményeit Magyarországon, megfogalmazza a felzárkózás 

lehetőségeit; 

– értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb 

környezeti problémáit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország 

társadalmi-gazdasági szerepét annak szűkebb és tágabb 

nemzetközi környezetében, a Kárpát-medencében és az Európai 

Unióban 

Magyarország természeti-társadalmi értékeinek bemutatásával és 

rendszerezésével a nemzeti identitás erősítése 

Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és 

rendszerezésével a véleményformálás és az értékelő 

gondolkodás fejlesztése 

A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív 

közreműködésén, munkáltatásán alapuló tudásépítés fejlesztése 

(Budapest és az agglomeráció, Észak- és Dél-Alföld régió, 

Középhegységi régiók, Nyugat- és Dél-Dunántúl régió) 

KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

 

Történelem, 

állampolgári ismeretek: 

Magyarország 

történelme 

Vizuális kultúra: az 

épített környezet 

értékei 

Magyar nyelv és 

irodalom: hazai tájakról 

készült leírások 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata 

Etika: hazánkban élő 

nemzetiségek kulturális 

értékeinek tisztelete 

 

FOGALMAK 
 

régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, 

agglomerálódó térség, területi fejlettségi különbség, eurorégió 

 

TOPOGRÁFIAI 

ISMERETEK 

Régiók, megyék 

Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, 

Békéscsaba, Budapest, Bük, Debrecen, Dunaújváros, Eger, 

Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, 

Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, 

Kalocsa, Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, 

Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, Mohács, Nagykanizsa, 

Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pécs, 

Salgótarján, Sárospatak, Siófok, Sopron, Százhalombatta, Szeged, 

Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok, 

Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, 

Várpalota, Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, 

Zalakaros 

 

 
 

TÉMAKÖR 
A PÉNZ ÉS A TŐKE MOZGÁSAI A VILÁGGAZDASÁGBAN 
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TANULÁSI 

EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, 

folyamatait és azok összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi 

szervezeteket; 

– bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, 

magyarázza eltérésük okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– pénzügyi döntéshelyzeteket, aktuális pénzügyi folyamatokat 

értelmez és megfogalmazza a lehetséges következményeket;  

– pénzügyi lehetőségeit mérlegelve egyszerű költségvetést készít, 

értékeli a hitelfelvétel előnyeit és kockázatait; 

– alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a 

körültekintő, felelős pénzügyi tervezés és döntéshozatal 

fontosságát. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, 

értelmezésével és összehasonlításával a matematikai és logikai, 

valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

Aktuális pénzügyi hírekre, információkra történő reflektálással a 

felelős véleményalkotás és a vitakultúra fejlesztése 

A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek 

megismertetésével és értelmezésével a problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése 

Az aktuális pénzügyi helyzetben elérhető befektetési lehetőségek 

összevetése az előnyök és a lehetséges veszélyek (befektetési 

háromszög) bemutatásával a felelős pénzügyi gondolkodás 

fejlesztése érdekében 

A személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos témák feldolgozása 

során a megalapozott véleményalkotás az aktív pénzügyi 

gondolkodás, illetve a vitakészség fejlesztése érdekében 

A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepének bemutatása 

szituációs játékok, helyzetgyakorlatok, esetelemzések 

segítségével, a tényeken alapuló véleményformálás 

képességének fejlesztése 

A működőtőke és a pénztőke mozgásának, világgazdasági 

szerepének összehasonlítása 

Konkrét, az életkori sajátosságnak megfelelő tevékenységekhez 

költségvetés készítése, a kiadások mérlegelése 

A hitelfelvétel és a fejlesztés, illetve az eladósodási kockázat 

összefüggéseinek bemutatása, a mindennapok példái alapján, az 

egyén és a nemzetgazdaságok szintjén 

A globalizáció és a globális pénzügyi krízisek kialakulásának 

összefüggései 

KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika: statisztikai 

adatok értelmezése, 

kamatszámítás 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata 

Etika: a pénz szerepe a 

mindennapi életben 
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FOGALMAK 
 

működőtőke, pénztőke, befektetés, vállalkozás, részvény, kötvény, 

fix és változó kamatozású hitel, kamat, hozam, kockázat, 

lekötöttség (likviditás), adósságcsapda, infláció, költségvetés, BUX-

index, Dow Jones-index, THM, EBKM, IMF, Világbank, állami és EU-

támogatás, támogatott hitel, önerő 

 

 

 

TÉMAKÖR 
 

HELYI PROBLÉMÁK, GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK, A 

FENNTARTHATÓ JÖVŐ DILEMMÁI 

TANULÁSI 

EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

– a lakóhely adottságaiból kiindulva értelmezi a fenntartható fejlődés 

társadalmi, természeti, gazdasági, környezetvédelmi kihívásait; 

felismeri és azonosítja a földrajzi tartalmú természeti, társadalmi-

gazdasági és környezeti problémákat, megnevezi kialakulásuk 

okait, és javaslatokat fogalmaz meg megoldásukra; 

– rendszerezi a geoszférákat ért környezetkárosító hatásokat, 

bemutatja a folyamatok kölcsönhatásait; 

– a globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, 

különböző természeti és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatokat 

elemez, feltárja azok összefüggéseit, bemutatja mérséklésük 

lehetséges módjait és azok nehézségeit; 

– megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal 

tevékenykedő hazai és nemzetközi szervezeteket, példákat említ 

azok tevékenységére, belátja és igazolja a nemzetközi összefogás 

szükségességét; 

– értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás 

fogalmát, érveket fogalmaz meg a fenntarthatóságot szem előtt tartó 

gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve 

környezeti katasztrófák társadalmi következményeit, a 

környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt 

hatását, a lokális szennyeződés globális következményeit; 

– megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve 

„zöld” gazdálkodás lényegét, valamint példákat nevez meg a 

környezeti szempontok érvényesíthetőségére a termelésben és a 

fogyasztásban; 

– megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói 

közösség jellemzőit; 
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– bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a 

tevékeny közreműködés példáit a környezet védelme érdekében, 

illetve érvényesíti saját döntéseiben a környezeti szempontokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

A földrajzi eredetű helyi, regionális és globális természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti veszélyhelyzetek 

kialakulásának magyarázata és megértése alapján az 

összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése és a 

folyamatok kölcsönhatásainak bemutatása alapján a 

környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás 

fejlesztése 

A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák 

társadalmi következményeinek bemutatásával a veszélyek és 

kockázatok reális értékelési képességének kialakítása és 

fejlesztése 

A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt 

hatásának és a lokális szennyeződés globális 

következményeinek komplex értelmezése, a hatásaikra való 

felkészülés és védekezés képességének kialakítása és fejlesztése 

A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, 

különböző természeti és társadalmi-gazdasági eredetű 

folyamatok értelmezése, összefüggései, mérséklésük lehetséges 

módjai és azok nehézségei 

 

 

 

Az energiahatékony, az energia- és nyersanyag-takarékos, illetve 

„zöld” gazdálkodás és életvitel szemléletének megismerésével a 

környezettudatos állampolgári magatartás megalapozása 

A fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség 

jellemzőinek bemutatásával a tudatos fogyasztóvá válás 

fejlesztése 

A hagyományos és elektronikus vásárlás fogyasztóvédelmi 

szempontú összevetése  

A környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő 

hazai és nemzetközi szervezetek, a nemzetközi összefogás 

szükségessége 

A fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás jellemzőinek 

bemutatásával a fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny 

közreműködés példái a környezet védelme érdekében 

KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kémia: a 

szennyeződésekhez 

kapcsolódó kémiai 

folyamatok, szennyező 

anyagok, gyártási 

folyamatok, 

műanyagok, égés 

Etika: a jövő 

generációiért érzett 

felelősség 

 

 

Informatika: 

informatikai eszközök 

használata 

 

 

FOGALMAK 
 

globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, 

fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, túlfogyasztás, tudatos 

fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, energiatudatosság, 

vízlábnyom, ENSZ, UNESCO, WHO, elsivatagosodás, 
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ózonritkulás, savas csapadék, globális klímaváltozás, 

népességrobbanás 
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17. Természettudomány 

Természettudomány – 11. évfolyam, Az ember és környezete 

A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében 

gyarapítják természettudományos műveltségüket. A nem szakirányon továbbtanulók számára 

a Nemzeti alaptanterv a 11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos tárgy 

tanulását írja elő. Az iskola választása alapján a tanulók integrált természettudományos 

program keretében ismerkednek további, a mindennapokban megjelenő természettudományos 

kérdésekkel és problémákkal. A tantárgy programja tanulói aktivitásra, interaktivitásra épül, 

továbbá a projektmunkát előtérbe helyezi. 

A célja hangsúlyozottan nem a lexikális ismeretek további gyarapítása vagy a szaktudomány 

mélyebb megértésére való törekvés. Az egyes témakörök közérthető nyelven bemutatják a 

legújabb felfedezéseket, azok várható hatásait. Újra megvilágítják azokat a globális 

problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve a közeljövőben szembenéz.  

Az éves programot négy blokkra osztjuk, ami azt is jelenti, hogy az osztálynál negyedévente 

más szaktanár veszi át a tanulás irányítójának szerepét. 

A 11. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

17.1.1. A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve  Javasolt óraszám Leőweys óraszám 

A természet megismerése   kémia 6 7 

Nyersanyagok, energiaforrások kémia 10 10 

Az ember környezetformáló tevékenysége  földrajz 8 8 

Változó éghajlat földrajz 10 9 

Az élővilág sokszínűsége biológia 8 8 

Környezet és egészség biológia 10 9 

Kozmikus környezetünk fizika 6 8 

Jövőképek fizika 10 9 

Összes óraszám:  68 68 
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Témakör: A természet megismerése (kémia) 

óraszám: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az ember önmagáról és a természeti környezetről szerzett tudásának eredete, a tudomány, 

a művészet és a vallás megismerésben játszott szerepének értékelése 
− A tudomány és a hit kérdései néhány tudós írásaiban 

− A természeti környezetbe való beilleszkedéshez szükséges tudás történeti kezdetei, az 

őskori kultúrák, természeti népek természettel kapcsolatos hitvilága, tapasztalati tudása 
− A természetfilozófia, a természettudományos gondolkodás előképeinek megjelenése az 

ókorban (görög, arab, kínai gondolkodók, világmagyarázatok) 
− A természet megfigyelése, a kísérletezés megjelenése, a középkor néhány jelentős 

tudósának és történeti mérföldkövének (pl. Galilei, Kepler, Kopernikusz, alkimisták stb.) 

megismerése, értékelése 
− A természettudományos diszciplínák kialakulására vezető okok feltárása, a fizika, a 

kémia, a biológia és a természetföldrajz vizsgálati területeinek és sajátos kutatási 

módszereinek összehasonlítása 
− A tudományos probléma általános kritériumainak megértése, a természettudományos 

megismerés tényekre alapozottságának értékelése 
− A hipotézisalkotás és annak megfigyelések, mérési adatok, kísérletezés útján történő 

bizonyítása vagy cáfolata, a következtetés és elméletalkotás módszereinek példák alapján 

történő elemzése, egységben való értelmezése 
− A tudományos igazságnak az elméletek, modellek fejlődésén, egymást váltásán alapuló 

értelmezése 
 

Fogalmak: természetfilozófia, természettudomány, tudománytörténet, természettudományos 

probléma, tudományos megfigyelés, kísérlet, modell, modellváltás. 

Témakör: Nyersanyagok, energiaforrások (kémia) 

óraszám: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A rendszerszintű gondolkodás fejlesztése az igények és a Föld természeti erőforrásai adta 

lehetőségek mennyiségi, minőségi és térbeli kapcsolatrendszerének, változásának 

elemzésével 

− A természetben és a gazdasági életben megfigyelhető lineáris és körfolyamatok 

összehasonlítása, a fenntarthatósággal kapcsolatos összefüggések elemzése 

– Az energia- és nyersanyagszektornak a természeti lehetőségek és a társadalmi, politikai, 

gazdasági környezet között ütközőzónaként való értelmezése 

– A fosszilis energiahordozók típusai (kőszén, uránérc, hagyományos és nem hagyományos 

szénhidrogének), példák és térbeli előfordulásuk, kitermelési lehetőségek és korlátok 

áttekintése, környezeti problémák elemzése 

– A fosszilis és megújuló energiahordozók és a klímaváltozás kapcsolatrendszerének 

megértésén alapuló környezeti szemléletformálás 

– A megújuló (alternatív) energiaforrások típusai, felhasználási lehetőségei, a biomassza 

alapú energiatermelés elemzése 

– Ipari nyersanyagok: ércek és nemércek, kitermelésük és felhasználásuk környezeti 

problémái és azok kezelése 

– A 21. századi technológiák kulcsfontosságú alapanyagai, a járműgyártás, a félvezetőipar 

nyersanyagszükséglete, környezeti hatása (pl. Li, ritkaföldfémek stb.)  



 
 

709 

 

– A másodlagos nyersanyagok használatával összefüggő szemlélet fejlesztése, az 

újrahasznosítás lehetőségeinek áttekintése, a körfolyamatok jelentőségének és 

feltételeinek felismerése 

 

Fogalmak: nyersanyag, másodlagos nyersanyag, érc, megújuló és fosszilis energiahordozó, 

biomassza, újrahasznosítás, körfolyamat, energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem. 

 

 

Témakör: Az ember környezetformáló tevékenysége (földrajz) 

óraszám: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatásának elemzése 

− A technológiai fejlődéssel növekvő környezetátalakító képesség történeti és jelenben 

azonosítható példáinak elemzése  

− A környezeti károk helyreállítási lehetőségeinek elemzése, a rekultiváció fogalmának 

megismerése hazai és nemzetközi példákon keresztül 

− A letelepedéssel járó környezeti hatások, a földművelés területfoglalása, a települések 

környezetbe illeszkedésének elemzése 

− A természetes életközösségeket felváltó, azokkal kapcsolatban álló mezőgazdasági és 

erdőművelési módok elterjedésének hatáselemzése, a rendszerszintű gondolkodás 

fejlesztése a természeti és társadalmi tényezők kapcsolatrendszerének értelmezésével 

− Az emberi közösségeken belüli és azok közötti, valamint a földrajzi felfedezéseknek utat 

nyitó közlekedési módok és eszközök (szárazföldi, vízi és légi közlekedés) történeti 

áttekintése, környezeti hatásuk elemzése 

− A globális népesség alakulásának, az eltartóképesség növekedésének hátterében álló okok 

és az ebből eredő környezeti következmények áttekintése 

− A világ térségeinek eltérő természeti és társadalmi-gazdasági folyamatai és 

válsághelyzetei következtében kialakuló demográfiai változások magyarázata, az 

összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése  

– A természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, gyakoriságának társadalmi-

gazdasági okai (túlnépesedés, mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, ipar, szolgáltatások, 

lakosság), az összefüggések értelmezése 

– A 21. századi fogyasztói társadalom kialakulása, a Föld környezeti rendszereire, állapotára 

gyakorolt komplex hatások azonosítása 

– A mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése a gazdasági, 

környezetvédelmi és fenntarthatósági érdekek és érvek mentén 

 

Fogalmak: földművelési technológiák, talajművelés, öntözéses gazdálkodás, élelmiszer-

termelés, hulladékok problémája, településfejlődés, úthálózat, folyami és tengerhajózás, légi 

közlekedés. 

Témakör: Változó éghajlat (földrajz) 

óraszám: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése az éghajlatváltozás (természetes és 

antropogén) okainak értelmezése kapcsán  

− Összefüggések értelmezése, a környezettudatos szemlélet fejlesztése az éghajlatváltozás 

és az üvegházhatású gázok kibocsátásának összefüggése kapcsán 
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− Információk keresése a múltban lezajlott klímaváltozásokról, ezek lehetséges okainak, a 

történelem alakulására gyakorolt hatásának elemzése 

− A múltbeli és a jelenlegi éghajlatváltozás különböző földrajzi övekben mutatkozó jeleinek 

azonosítása 

− Az időjárás és az éghajlatváltozás előrejelzési módszereinek összehasonlítása, a 

valószínűségi gondolkodás fejlesztése, a nemzetközi tudományos összefogás szerepének 

értékelése 

− Az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági következményeinek (pl. energiafelhasználás, 

élelmiszer-termelés, vízhasználat, biodiverzitás, turizmus, közlekedés, migráció, 

gazdasági károk) magyarázata 

− Az éghajlatváltozás Kárpát-medencében várható következményeinek elemzése 

− Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – az egyén és a közösségek lehetőségei, az 

éghajlatváltozás megállítására irányuló nemzetközi összefogás szükségességének 

felismerése 

− A Föld globális hőszállítási rendszerei, szélrendszerek, tengeri áramlatok kialakulásának 

magyarázata, a Föld éghajlatának és időjárásának alakulásában játszott szerepük 

értékelése (pl. Golf-áramlat, magaslégköri futóáramlások, El Niño, La Niña jelenségek) 

− Az éghajlatváltozás életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, a természetes 

életközösségekben lejátszódó alkalmazkodási folyamatok példáinak megbeszélése 

− A térségünkben a klímaváltozás miatt terjedőben lévő fertőző betegségek főbb jellemzői 

(fertőzési források, átviteli módok, egyéni és közösségi védelem) 

− Mérséklés vagy alkalmazkodás: tudományos, társadalmi, gazdasági és kulturális válaszok 

keresése, elemzése 

 

Fogalmak: poláris cellák, légkörzés, tengeráramlás, üvegházhatás (ÜHG), éghajlatváltozás, 

középkori meleg időszak, kis jégkorszak, klímamodell. 

Témakör: Az élővilág sokszínűsége (biológia) 

óraszám: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az éghajlati jellemzők és a biomok növény- és állatvilága közötti összefüggések 

vizsgálata néhány tipikus szárazföldi életközösségben (pl. sarkvidék, tundra, tajga, 

szavanna, sivatag, esőerdő, lomberdő) 

− A tengerek élővilágának jellemzése, tipikus élőhelyek, érdekes fajok, populációk közötti 

kapcsolatok bemutatása 

− A vizek minőségére vonatkozó állapotjelzők, vizsgálati adatok elemzése, a vízminőség 

életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, következtetések megfogalmazása 

− A lakóhely/iskola környezetét jellemző abiotikus tényezők és az ott előforduló élővilág 

megfigyelése, kapcsolatuk sokoldalú elemzése  

− A városi környezet sajátos élőhelyeinek azonosítása, néhány városlakó állatfaj 

megfigyelése, a kertes övezetek és közparkok néhány jellegzetes növénycsoportjának, 

állatfajának felismerése 

− A bioszféra szintű kapcsolódások néhány példájának megbeszélése (pl. fajok vándorlása, 

szaharai por termékenyítő hatása, tengeri madarak szerepe), az egyensúly jelentésének és 

jelentőségének megbeszélése 

− A Gaia-elmélet főbb gondolatainak megbeszélése, jelentőségének értékelése  

− A közelmúltban és a jelenben végbemenő, az emberi tevékenységgel közvetlen vagy 

közvetett módon kapcsolatba hozható biodiverzitás-csökkenés lehetséges okainak és 
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várható következményeinek feltárása, a negatív hatások csökkentésének, illetve az 

alkalmazkodás lehetőségeinek keresése, példáinak bemutatása 

− Idegenhonos fajok gyakoribbá váló megjelenésének, az invazív jellegű terjedés okainak 

vizsgálata  

− A környezet- és természetvédelem feladatainak, tevékenységének konkrét példák alapján 

való elemzése 

Az aktív és a passzív környezet- és természetvédelem összehasonlítása 

Fogalmak: bioszféra, biodiverzitás, biotikus és abiotikus környezeti tényezők, mikroklíma, 

vízminőség, talajminőség, levegőminőség, alkalmazkodás, természetvédelem, 

környezetvédelem. 

Témakör: Környezet és egészség (biológia) 

óraszám: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az egészséges környezet fenntarthatósági kritériumként való értelmezése  

− A lakóhelyiségek levegőminőségét befolyásoló hatások, gyakoribb légszennyező anyagok, 

forrásaik és egészségügyi hatásaik megismerése 

− A települési lakóövezetek levegőminőségi tényezői, a légszennyező anyagoknak való 

hosszú távú kitettség egészségkárosító hatásainak felismerése 

− Az ívóvíz meghatározó forrásai (felszín alatti vizek, felszíni vizek), az ivóvíz minőségét 

veszélyeztető emberi tevékenységek 

− A talaj mint a környezet fő szűrő és detoxikáló rendszere, a talaj szerepe a felszín alatti 

vizek (ivóvíz) védelmében 

− A talajminőség szerepe a tiszta és egészséges élelmiszer-termelésben, a talajminőséget 

veszélyeztető antropogén folyamatok 

− Az egészségmegőrzést, a betegségek megelőzését, az utódgenerációk védelmét szolgáló 

életvitel (epigenetikai hatás) jellemzőinek azonosítása (táplálkozás, mozgás, 

mentálhigiéné)  
− A szív- és érrendszeri betegségek életmóddal, környezeti minőséggel összefüggő 

kockázati tényezőinek feltárása, a megelőzés lehetőségeinek megbeszélése 

− A rákbetegségek megelőzési lehetőségeinek felismerése, a betegség kialakulásában 

szerepet játszó környezeti tényezők azonosítása 

− A betegségekre való hajlam és a környezet és életvitel közötti összefüggés vizsgálata  

− Az élelmiszer-biztonság fogalmának értelmezése, tényezőinek és felelősségeinek 

azonosítása, jelentőségének értékelése 

− Az élelmiszerek minőségmegőrzését befolyásoló tényezők azonosítása, a tárolás és 

tartósítás eljárásainak megismerése 

− A dohányzás káros hatásainak összegyűjtése, a dohányzási szokásokra vonatkozó hazai és 

nemzetközi adatok elemzése 

 

Fogalmak: betegség, egészség, életvitel, megelőzés, mentálhigiéné, rákbetegség, hajlam, 

örökölhetőség, életvitel. 

Témakör: Kozmikus környezetünk (fizika) 

óraszám: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A Föld helye a Naprendszer bolygói között, az „élet zónájának” értelmezése 
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− A Nap energiatermelése, csillagként való életútja 

− A napfény különféle tartományainak földi hatásai (látható fény és fotoszintézis, UV 

védelem, infravörös hősugárzás) 
− A Hold keletkezésére vonatkozó elmélet melletti csillagászati, kőzettani érvek áttekintése, 

a Hold és a földi élet közötti kapcsolatok felismerése (pl. biológiai ciklusok, árapály 

hatása) 
− A Föld kozmikus hatások elleni védőernyői (részecskesugárzás és mágneses övezet, UV 

sugárzás és ózonpajzs, meteorok és légkör) 
− A műholdak által a Föld állapotáról szerezhető információk típusainak azonosítása, a 

jelenlegi folyamatokkal és a jövő előrejelzésével összefüggő jelentőségük értékelése 
− A témakörhöz kapcsolódó online, szabadfelhasználású szoftverek alkalmazása 
− Optikai és rádiótávcsövek, űrtávcsövek és szerepük a csillagászati kutatásban 

− A Földön kívüli életformák utáni kutatás céljainak, módszereinek, eddigi és a jövőben 

várható eredményeinek áttekintése, értelmezése, a „marsi élet” (pl. Mars-csatornák) körüli 

vita megismerése 
− A Földön kívüli térben, égitesteken folytatandó gazdasági tevékenység lehetőségei 

(nyersanyagok bányászata, különleges anyagok előállítása stb.), az ezzel kapcsolatos 

nemzetközi jogi szabályozás kérdése 
− Az aszteroidabecsapódások földtörténeti jelentősége (pl. víz, szervesanyag-beszállítás), 

egy mai becsapódási esemény valószínűsége, lehetséges következményei, az elhárítás 

módszerei 
 

Fogalmak: kozmikus sugárzás, bolygó, mellékbolygó (hold), meteor/meteorit, aszteroida, 

üstökös. 

Témakör: Jövőképek (fizika) 

óraszám: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A technológiai fejlődés jövőformáló hatása, a lehetőségek, korlátok és veszélyek 

áttekintése (közlekedési eszközök és módok, munkakörnyezet és robotizáció, 

infokommunikáció) 

− A biológiailag nem lebomló anyagok (kőolajalapú polimer műanyagok) problémáját 

érintő megoldási lehetőségek áttekintése (lebomló műanyagok, génszerkesztett 

mikrobiális technológiák) 

− A Föld globális népességének várható alakulása, a növekedés hajtóerői, korlátjai és 

következményei 

− A számítógépes klímamodellek összetevőinek folyamatos bővülése, a szimulációk 

valószínűségi előrejelzései különféle társadalmi és gazdasági forgatókönyvek esetén 

− Az éghajlatváltozással átalakuló Föld (pl. jégmentes Északi-sarkvidék, tartós hőség és 

vízhiány) várható gazdasági, társadalmi és biztonsági kérdéseinek elemzése 

− A növekvő adatmennyiség feldolgozásának módszerei (big data technológiák), az ebben 

rejlő előnyök és veszélyek  

− A globális hálózatok (közlekedés és szállítás, internet, világkereskedelem) jövőbeli 

szerepének elemzése 

 

Fogalmak : számítógépes modell, szimuláció, előrejelzés. 
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18. Ének-zene 

9-10. évfolyam 
Iskolánkban különös figyelmet fordítunk a zeneileg tehetséges tanulóinkra nem csupán 

az ének-zene órákon, hanem tanórán kívül is, fakultáció, kórus és tehetséggondozás keretein 

belül. A többfunkciót is ellátó kamarakórusunk (német nemzetiségi kórusként is működünk) 

mellett a diákok különböző klasszikus és mai zenét feldolgozó zenekarokban hasznosíthatják 

a hangszeres vagy énekes tudásukat. Mindemellett népdalcsoport is működik, valamint 

támogatjuk a népzene hangszeres megjelenését is, igyekszünk a koncerteken és ünnepélyeken 

helyet adni a tehetségeknek. Ezenkívül nagyon fontos része a tananyagnak a 9-10. 

évfolyamon kialakított osztályéneklési verseny, amelyen minden osztály részt vesz -egy 

általuk választott népdalcsokorral-  és egy olyan mai dallal, amelynek kíséretét is az 

osztályban lévő hangszeren játszó diákok biztosítják. Ezek a koncertek, versenyek és ünnepek 

kitűnő alkalmak arra, hogy erősítsük a nemzeti és az európai azonosságtudatot, 

megismertessük a hagyományos és a mai kulturális értékeket és gazdagítsuk a tudásukat a 

zeneművészet eszközeivel. Továbbá ezeknek a programoknak óriási szerepük van a 

közösségépítésben, hozzájárul a tanulók személyiségfejlődéséhez, szocializációjához is 

egyaránt. 

Az ének-zene tantárgy témakörei: 

1. Zeneművek /Énekes anyag  

2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  

3. Komplex készségfejlesztés. 

 

Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az 

aktív tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és 

továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene 

tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás 

(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség 

élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is 

pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 

anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása 

azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az 

idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre 

hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális 

kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A 

kommunikációs készségek mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek elemzése, amely által a 

tanuló saját szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a tágabb összefüggéseket, a 

zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve azzal a világgal, 

melyben aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így megismeri a zene mindennapi funkcióját és 

megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 

mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen 

irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, 
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hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, 

alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 

véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való 

figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos 

nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az 

improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés 

és azok társadalmi funkciójának megértése hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez. 

A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több 

különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

A 9 -10. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra 

9. évfolyam: 34 óra 

Tankönyv: Dr. Lakner Tamás- Éneke-zene tankönyv 9. osztály 

 

TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag  

ÓRASZÁM: 8+6 óra (8 órában a tankönyv által ajánlott dalokból válogatva, 6 órában pedig 

az osztály által választott népdalcsokor és mai dal megtanulása, saját kísérettel) 

Népdalaink világa 

Akkor szép az erdő; Bujdosik az árva madár; Hej, rozmaring, rozmaring; A bolhási kertek 

alatt; Ej, haj gyöngyvirág; Dunaparton van egy malom; Nem úgy van most, mint volt régen; 

Nézd meg, lányom; Szerelem, szerelem; Szivárvány havasán; + választott népdalcsokor 

Én az éjjel nem aludtam; Hej, igazítsad; Irigyeim sokan vannak; Vígan, vígan 

Sok számos esztendőket; Ma van húsvét napja; Víg volt nekem az esztendő; Üdvözlégy, 

Szent László király; Sok Zsuzsanna napokat 

 

Műzenei szemelvények, és más népek dalai 

Szeikilosz sírverse; Splendor Paternae gloriae (Atyának fénye, fénysugár); Ut queant laxis; John 

of Fornsete: Nyár-kánon (Vaskó Andor ford.); Ófrancia kánon: Jertek, jertek, nosza, járjunk 

táncot!; Farkas Ferenc: Hajnalnóta; W. Byrd: Tavasz – kánon; Ismeretlen szerző: Kék ibolyácska; 

Budát, ó Hunnia, az török rabolja; Balassi Bálint: Bocsásd meg úristen – protestáns népének; 

Tinódi: Egervár viadaláról való ének; J. Haydn: Erdő mélyén – kánon; W. A. Mozart: Jöjj, drága 

május; A nap nyugodni tér 

ISMERETEK  

- A zsoltár típusú dallamok jellemzői 

- Régi, új és vegyes stílus 

- Ugrós és csárdás tánctípusok  

- Dallam és szöveg kapcsolata a népdalstílusokban 

- Zenei nyelvjárások, dialektusok jelentése a népzenében 

- A tanult dalok kulturális közegének megismerése 

- Különböző korszakok – különböző előadói stílusok a műzenében (Őskor, ókor, 

középkor, reneszánsz, barokk, bécsi klasszicizmus, Walter von der Vogelweide, 

Tinódi, Balassi, Palestrina, Lassus, Vivaldi, Händel, Bach, Esterházy, Haydn, Mozart, 

Beethoven) 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 
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- Hallás utáni daltanulással elsajátított magyar népdalok és felismerő kottaolvasással 

elsajátított műzenei szemelvények éneklése     

- Előadói készségük kifejező, átélt, tiszta intonációjú énekléssé fejlesztése 

- A hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez való alkalmazkodási képesség 

fejlesztése  

- A dalokban megjelenített élethelyzetek, érzelmi állapotok megértése.  

FOGALMAK 

Zsoltár típusú népdal, szillabikus, melizmatikus, autentikus, tradíció, átdolgozás, dialektus, 

Magyar Népzene Tára, verbunkos, ungaresca 

TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEK  

- Éneklés az osztályközösségben, zenei kíséret létrehozása   

- Éneklés az iskolai kórusban (választható) 

- Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben, zenekarok 

(választható) 

- Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban 

 

 

TÉMAKÖR: Javasolt zeneművek/zenehallgatási anyag  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

Szerelem, barátság 

Azt gondoltam, eső esik; Repülj madár – Sebestyén Márta, Muzsikás Együttes; Orlando di 

Lasso: Zsoldos szerenád; W. A. Mozart: Don Giovanni - részletek- I. felvonás 8. és 9. jelenet; 

Beethoven: F-dúr románc;  

Zeneművek és a történelem 

J. S. Bach: Máté passió – részlet 54 számtól -59 -ig 

 

 

Életképek 

Ugrós és csárdás dallamok – válogatás revival népzenei felvételekből 

J. S. Bach: D-dúr szvit – Gavotte, Menüett 

Joseph Haydn: Évszakok – Szüreti kórus 

L. van Beethoven: IX. szimfónia – IV.tétel  

 

Régi muzsika kertje 

Szeikilosz sírverse  

Missa de Angelis – Kyrie 

Dufay: L’homme arme mise - Kyrie 

G. P. Palestrina: Sicut cervus 

Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 "Jeunehomme" II. tétel - részlet 

 

Szemelvények a magyar zenetörténetből 

Esterházy Pál: Harmonia caelestis – részletek 

 

ISMERETEK  

- A hallgatott zeneművek zenetörténeti és főbb műfaji jellemzőinek azonosítása 

- A zeneszerzők helye a különböző zenetörténeti korokban 

- Az adott zenemű történelmi, irodalmi és kultúrtörténeti vonatkozásainak megismerése 
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- A zeneművekben megfogalmazott gondolatok társítása hangszerelési, szerkesztési 

megoldásokkal, kompozíciós technikákkal, formai megoldásokkal 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- A tanulók kreatív képzeletének fejlesztése változatos motivációs technikákkal, a 

zeneművek nyújtotta lehetőségeket kihasználva 

- A zeneművek gondolati tartalmát kifejező eszközök felismerésére, átélésére és 

értelmezésére alkalmas képességek kialakítása 

- Egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok felismerése 

- Hosszabb, összetettebb koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásának képessége 

-  Összefüggés felfedezése a zenei stíluskorszakok és a történelmi események, irodalmi 

alkotások között 

- A zeneművekről történő önálló véleményalkotás képességének kialakítása 

FOGALMAK  

Vokális műfajok, gregorián, recitativo, ária, da capo, sírvers óda, notáció, neuma, gregorián, 

trubadúr, kánon, orgánum, a capella, mise, motetta, madrigál, opera, oratórium, passió, kantáta, 

korál, concerto, szvit, periódus, szonáta, szonátaforma, vonósnégyes, variáció, szimfónia, 

versenymű, minore-maggiore, klasszikus opera, kromatika, orgonapont, metronóm, 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK  

- Részvétel hangversenyeken (elsősorban saját hangversenyeinken, ahol a diákok saját 

maguk adnak elő klasszikus és modern műveket) 

- Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

- Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

- Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

- Koncertfilm megtekintése 

- A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

- Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

- Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

- Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 

animációk, applikációk felhasználásával 

- Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

 

TÉMAKÖR: Komplex készségfejlesztés  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK  

- A korábban tanult ritmikai, dallami ismeretek frissítése, elmélyítése, alkalmazása 

- A törzshangok és a módosított hangok szerepének ismerete 

- A zenetörténet jellegzetes műfajainak ismerete 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának 

előkészítéséhez, az osztályéneklési versenyre felkészülés, saját kíséret formájában 
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- A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az 

intonációs készség fejlődése 

- Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 

- A zenei formaérzék fejlesztése 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK  

- Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 

- Ritmikai játékok 

- Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

- Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

- A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása 

a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására. 

 

10. évfolyam 
Tankönyv: Lukin László – Ugrin Gábor: Ének-zene középiskola 9-10. évfolyam, Nemzeti 
Tankönyvkiadó (új kiadás, 2010) 
Éves óraszám: 34 óra 

 

ÓRASZÁM: 6+6 óra (8 órában a tankönyv által ajánlott dalokból válogatva, 6 órában pedig 

az osztály által választott népdalcsokor és mai dal megtanulása saját kísérettel) 

Népdalaink világa 

Erdő mellett estvéledtem; Katona vagyok én;  Istenem, istenem áraszd meg a vizet; A nagy 

bécsi kaszárnyára; Este este, de szerelmes; Csillagom, révészem; Rákóczi kocsmába; Csorda 

pásztorok; Kádár Kata; Magos kősziklának; + az osztály által választott népdalcsokor 

 

Zenei szemelvények, és más népek dalai 

Franz Schubert: A hársfa; Brahms: Bölcsődal; Smetana: Moldva/folyótéma; Verdi: 

Nabucco/Rabszolgák kara;  Mendelssohn: A dalnak lenge szárnyán; Muszorgszkij: Egy kiállítás 

képei/ sétatéma; Erkel: Hazám, hazám; Ravel: Bolero/téma; Bartók: Este a székelyeknél téma; 

Kodály Zoltán: Mikoron Dávid (Psalmus Hungaricus); Old Black Joe- spirituálé; Oh happy day; 

Ég a város – angol kánon 

 

ISMERETEK  

- A népdalok stílusa és műfajai 

- Dallam és szöveg kapcsolata a népdalstílusokban 

- A tanult dalok kulturális közegének megismerése 

- Különböző korszakok – különböző előadói stílusok a műzenében 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- Hallás utáni daltanulással elsajátított magyar népdalok és felismerő kottaolvasással 

elsajátított műzenei szemelvények éneklése     

- Előadói készségük kifejező, átélt, tiszta intonációjú énekléssé fejlesztése 

- A hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez való alkalmazkodási képesség 

fejlesztése  

- A dalokban megjelenített élethelyzetek, érzelmi állapotok megértése.  
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EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK  

- Éneklés az osztályközösségben, zenei kíséret létrehozása   

- Éneklés az iskolai kórusban (választható) 

- Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben, zenekarok 

(választható) 

- Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban 

 

TÉMAKÖR: Javasolt zeneművek/zenehallgatási anyag  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

Szerelem, barátság 

Liszt Ferenc: Szerelmi álmok; G. Bizet: Carmen – Habanera; G. Puccini: Tosca – 

Cavaradossi, levélária; R. Wagner: Nürnbergi Mesterdalnokok I. jelenet; G. Verdi: Don 

Carlos – Szabadság kettős; Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára – részletek;  Ne menj el 

 

Zeneművek és a történelem 

F. Chopin: Forradalmi etűd 

R. Schumann –H. Heine: Két gránátos 

Kodály Zoltán: Háry János – Felszántom a császár udvarát;  Ének Szent István királyhoz 

A. Dvořák: Új világ szimfónia – részletek 

D. Sosztakovics: VII. szimfónia – részletek 

A. Honegger: Jeanne d’Arc a máglyán - részletek 

 

Zeneművek és az irodalom 

F. Schubert – J. W. Goethe: Margit a rokkánál 

S. Prokofjev: Rómeó és Júlia – lovagok tánca 

Carl Orff: Carmina Burana – In taberna 

Kocsár Miklós – Nagy László: Csodafiú - szarvas 

Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek  

 

Életképek 

M. Ravel: Bolero 

Johann Strauss: Éljen a magyar - polka 

Kodály Zoltán: Galántai táncok -részletek 

Cl. Debussy: A tenger – részlet, az 1. vázlat 

I. Stravinsky: Tűzmadár – részlet, a mű kezdete 

G. Gershwin: Egy amerikai Párizsban -részlet 

Bartók: Béla: Cantata Profana - részletek 

Kodály Zoltán - Arany János: Csalfa sugár, 

Farkas Ferenc: Furfangos diákok - részlet 

Karai József: Estéli nótázás  

 

 

Szemelvények a magyar zenetörténetből 

Liszt Ferenc: Esz-dúr zongoraverseny – I. tétel  

Erkel Ferenc: Bánk bán –Keserű bordal, Hazám, hazám 

Bartók Béla: Concerto – II. tétel, Párok játéka 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus- részletek 

Szokolay Sándor: Ima, rontás ellen  

Kurtág György: Játékok – részletek 

Ligeti György: Hungarian rock 
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ISMERETEK  

- A hallgatott zeneművek zenetörténeti és főbb műfaji jellemzőinek azonosítása 

- A zeneszerzők helye a különböző zenetörténeti korokban (Romantika, 20. század, 

Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn, Smetana, Chopin, Liszt, Erkel, Verdi, 

Wagner, Csajkovszkij, Dvorak, Puccini, Debussy, Ravel, Schönberg, Jazz, Gerschwin, 

Sztavinszkij, Bartók, Kodály, Orff, elektronikus zene) 

- Az adott zenemű történelmi, irodalmi és kultúrtörténeti vonatkozásainak megismerése 

- A zeneművekben megfogalmazott gondolatok társítása hangszerelési, szerkesztési 

megoldásokkal, kompozíciós technikákkal, formai megoldásokkal 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- A tanulók kreatív képzeletének fejlesztése változatos motivációs technikákkal, a 

zeneművek nyújtotta lehetőségeket kihasználva 

- A zeneművek gondolati tartalmát kifejező eszközök felismerésére, átélésére és 

értelmezésére alkalmas képességek kialakítása 

- Egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok felismerése 

- Hosszabb, összetettebb koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásának képessége 

-  Összefüggés felfedezése a zenei stíluskorszakok és a történelmi események, irodalmi 

alkotások között 

- A zeneművekről történő önálló véleményalkotás képességének kialakítása 

FOGALMAK  

romantikus dal, dalciklus, duett, tercett, szimfonikus költemény, karakterdarabok, etűd, mazurka, 

impromtu, polonaise, keringő, polka, nemzeti opera, nagyopera, népies műdal, verizmus, 

wagnerizmus, impresszionizmus, expresszionizmus, dodekafónia, folklorizmus, jazz, 

neoklasszicizmus, elektronikus zene. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

- Részvétel hangversenyeken (elsősorban a saját koncertjeinken, ahol diákjaink adnak 

elő klasszikus és modern zenei műveket) 

- Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

- Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

- Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

- Koncertfilm megtekintése 

- A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

- Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

- Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

- Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 

animációk, applikációk felhasználásával 

- Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

 

TÉMAKÖR: Komplex készségfejlesztés  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK  

- A korábban tanult ritmikai, dallami ismeretek frissítése, elmélyítése, alkalmzása 
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- A törzshangok és a módosított hangok szerepének ismerete 

- A zenetörténet jellegzetes műfajainak ismerete 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának 

előkészítéséhez  

- A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az 

intonációs készség fejlődése 

- Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 

- A zenei formaérzék fejlesztése 

FOGALMAK  

Minden korábban szereplő fogalom.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

- Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 

- Ritmikai játékok 

- Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

- Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 
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19. Vizuális kultúra 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 

vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti 

alkotások átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos 

alakításában. Ez a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat 

meg a leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói 

tevékenységen alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által 

létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk 

hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók 

érzelmi fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 

kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók büszkék 

legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra 

legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a 

vizuális jellegű művészetek iránt, váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve a XXI. század 

művészeti jelenségeinek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület – a képzőművészet, a tárgy- és 

környezetkultúra, valamint a vizuális kommunikáció – képezi. A vizuális nevelés 

szempontjából a képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi 

élményt nyújtó képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra 

részterület az ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció 

pedig a képekben, gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú 

képalkotást tartalmazza. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden 

iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a 

vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen 

tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók 

ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 

szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotótevékenységen keresztül 

a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok 

alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 

szabadságának kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 

mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, majd az önálló, mérlegelni 

képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is figyelembe 

véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető mindennapi 

formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világ vizsgálata, valamint a 

környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  
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A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 

problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 

örömteli, kísérletező, élményekben gazdag alkotótevékenység közben bontakozhat és 

teljesedhet ki, ami mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak motorja lehet. 

Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 

magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 

tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 

amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 

megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 

személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 

jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, 

valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik. 

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, az 

általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a 

legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság 

figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra 

részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. 

Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a 

Nat megadott tanulási eredményeire, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, 

minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható 

követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem 

jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az 

egységek rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő 

saját igényű alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok 

figyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák 

segítik, amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve 

inspirálják a helyi tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak 

iskolai feldolgozása természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva 

értelmezendő. Minden fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új 

fogalmak jelennek meg, ugyanakkor a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás 

elmélyítése és további felhasználása érdekében a fogalmak magasabb évfolyamokon az 

aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola saját igényeinek és a tanulók 

fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők. 

19.1. Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 

vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan 

nyerhető információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális 

elemzés, összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – 

kiváltképp a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás 

feltétele. A vizuális információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás 

szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az 

információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti (például 
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gondolattérkép, modellalkotás), segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok és stratégiák 

megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és fejlesztési 

technikái más tudásterületeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek 

érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást. 

Kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók 

megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  

A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 

gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs 

formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében 

fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A 

vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek 

keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására 

van mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.  

Digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs 

formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a 

digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek 

fejlesztésével. A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető 

információkat gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, 

hogy az egy-egy tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal 

megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető 

információkat, és hogyan lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális technika 

lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra 

reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodás kompetenciái: A megismerési folyamatok fontos eleme a 

vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a 

magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 

során mind a szabad alkotásban , mind az egyszerű tervezési feladatokban a 

problémamegoldó gondolkodást gyakorolhatja a tanuló, amikor végigjárja az 

információgyűjtés, -elemzés, -értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az újraértelmezés 

szakaszait. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción 

alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amit a vizuális kultúra tantárgy tanulása a 

nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és 

elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni. 

A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái: Az életkori sajátosságok 

változásával az identitás keresésének egy sajátos és izgalmas lehetősége a szűkebb, majd az 

egyre tágabb kulturális környezettel való ismerkedés. A vizuális kultúra tantárgy ezen belül 

bemutatja kulturális örökségünk bizonyos részeit, amelynek kapcsán egyrészt felhívja a 

figyelmet a közös értékeinkre és azok megőrzésének jelentőségére, másrészt a vizuális 

alkotásokkal való kapcsolat megalapozott értékítélet megfogalmazására ösztönöz. A kortárs 

képzőművészet fontos feladata, hogy a művészet sajátos kifejezési formáival hívja fel a 

társadalom figyelmét a kortárs problémákra, így a vizuális kultúra tantárgy sajátos, szokatlan 

megjelenésekkel is képes üzeneteket közvetíteni a körülöttünk lévő társadalmi és környezeti 

jelenségekkel kapcsolatban. Ugyanakkor – miután a vizuális kultúra tantárgy feladata nem 

csupán a kultúra és a magasművészet közvetítése, hanem a média és az épített, tervezett 

környezetünk vizuális szempontú vizsgálata is – e tartalmakhoz kapcsolódóan hatást gyakorol 

a társadalmi felelősség erősítésére is. 
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Személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 

kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 

társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 

ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos 

tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek 

kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása 

ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen 

belül a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos 

együttműködésben valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle 

tudás megjelenítésével, mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A 

csoportos együttműködésen alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség 

van a különböző szerepek megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a 

konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megoldás érdekében a produktív 

tevékenység gyakorlására. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A vizuális kultúra 

tantárgy a Művészetek tanulási terület részeként, hagyományosan magába foglalja a 

műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben 

elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a művészettörténeti 

változásokat, különös tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy 

feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók 

az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és 

építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal 

büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó 

tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló 

lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a 

mindennapos kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra 

tantárgy az alkotó feladataiban olyan megoldásra váró problémákat tud meghatározni, 

amelyek kreatív megoldásokat kívánnak, a megoldások pedig produktum formájában is 

bemutatásra kerülnek. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy 

leginkább a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és 

vállalkozói kompetenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott 

helyzet rugalmas kezelését, az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás 

érdekében a helyzetek értékelését, majd a hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és 

döntést. A csoportos feladatmegoldások (például projektfeladatok) esetében a tanuló 

kipróbálhat ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre a munka világában is 

szüksége lehet. 

19.2. 9–10. évfolyam 

Ebben az iskolaszakaszban a vizuális kultúra tantárgy szokásos részterületeinek további 

fejlesztése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a mérlegelő szemlélet és a problémamegoldó 

gondolkodás, valamint a szociális érzékenység további erősítése. A felnőtté válás ezen 

időszakában rendkívül fontos a reális önértékelés és az önismeret megerősítése, ami a 

tantárgyhoz kapcsolódó tudásterületek alkotó-befogadó folyamatain keresztül juthat érvényre. 

Ebben fontos szerepük van az egyéni feladatoknak éppúgy, mint a társadalmi együttműködést 
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mintázó csoporttevékenységeknek. A fiatalok és a kortárs környezet médiahasználati szokásai 

szükségessé teszik a médiatudatosság elvének és gyakorlatának erősítését, vagyis a vizuális 

megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló mérlegelő médiaértés kompetenciájának 

megszilárdítását. Ebből következtethető, hogy e korosztálynál nem pusztán a kifejező 

képzőművészeti produktumok létrehozása a cél, hanem az is, hogy a tanulók képesek 

legyenek újszerű technikai eszközök használatával is továbbvinni a hagyományos képalkotási 

eljárások kialakult gyakorlatát, mint például a képi elemek elrendezésének alapvető eseteit. A 

9–10. évfolyamos tanulóktól elvárható komplex gondolkodás és látásmód lehetőséget nyújt a 

korábbi évfolyamokon megszerzett ismeretek és tapasztalatok rendszerezésére, a befogadó 

jellegű vizuális képességek fejlesztésére, ami tovább segíti a problémamegoldó gondolkodás 

és kreativitás fejlődését. 

Az 5–8. évfolyamon megadott műlista képezi a 9–10. évfolyam vizuális ismeretanyagának 

alapját. 

A 9–10. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Korszak, stílus, műfaj  12 

Kortárs művészeti jelenségek – Művészi 

koncepció, személyes és társadalmi üzenet 
10 

A vizuális közlés hatásmechanizmusa – 

Vizuális információfeldolgozás 
8 

Digitális képalkotás, közösségi média – 

Digitális tartalom-előállítás, személyesség 
6 

Design, divat, identitás – Tervezett 

környezet, azonosulás 
16 

Környezet és fenntarthatóság – Természeti és 

tervezett környezet egyensúlya 
16 

Összes óraszám: 68 

TÉMAKÖR: Korszak, stílus, műfaj 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv 

eszközeit; 

− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat 

alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, 

mindezt társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, 

a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és 

az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső 

képeit, képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok 

újrafogalmazásakor, amelyet indokolni is tud; 
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− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört 

egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen 

és képi megjelenítéssel is; 

− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket 

fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban; 

− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges 

információk felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, 

projektmunkát végez; 

− érti és megkülönbözteti a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit, 

közlésformáinak azonosságait és különbségeit; 

− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, 

illetve az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket. 

19.2.1. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl. 

személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, 

vizuális jellegű bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért 

kiselőadás) a szakszerű kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél megfogalmazása, 

információgyűjtés, beleértve a felhasznált forrás megjelenítését, elemzés, szelektálás, 

lényegkiemelés). A probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása érdekében az optimális 

műfaj, stílus, kifejezési eszköz megválasztása, tervezett felhasználása, csoportmunkában 

is 

− Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos megfigyelések, elemzések 

alapján reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, film, festmény, fotósorozat, 

kollázs), adott történelmi korok, korszakok jellemző problémáinak, jelenségeinek (pl. 

szabadság, érték, szakralitás, humánum, szülő-gyermek viszony, bűn, identitás, szépség) 

változását tükröző vizuális művészeti megjelenések megértése és mások számára is 

érthető bemutatása érdekében, mindezt csoportmunkában is 

− Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, 

barokk, realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) 

jellemző probléma (pl. valósághoz, transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos 

változásokhoz való viszony) kapcsán önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló 

értelmezése a vizualitás lehetőségeit is felhasználva (pl. fotósorozattal, poszterrel, 

prezentációval), reflektálva napjaink kifejezési nyelvére 

19.2.2. FOGALMAK 
interaktív mű, parafrázis, művészi hatás 

TÉMAKÖR: Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és 
társadalmi üzenet 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 

− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv 

eszközeit; 
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− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és 

az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső 

képeit, képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok 

újrafogalmazásakor, amelyet indokolni is tud; 

− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört 

egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen 

és képi megjelenítéssel is; 

− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket 

fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban; 

− adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a 

társadalmi reflexiók kiemelésével értelmez; 

− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a 

hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően; 

− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 

− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési 

szándék vagy funkció érdekében újraalkot; 

− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas 

kifejezési eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében 

szabályokat újraalkot. 

19.2.3. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A személyes érdeklődésben jelenlevő, társadalom- vagy természettudományos ismeretek 

által megalapozott absztrakt fogalmak megjelenítése jelen korunk képalkotó 

lehetőségeivel 

− A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb alkotásainak (Szervátius Tibor, Schaar 

Erzsébet, Borsos Miklós, Vilt Tibor, Melocco Miklós és Kovács Margit munkái) 

megismerése anyaghasználat és kifejezés tekintetében. Összefüggések keresése a művészi 

kifejezés és anyaghasználat kapcsolatában 

− Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett anyaghasználattal 

alkotott plasztikus mű létrehozásával 

19.2.4. FOGALMAK 
koncepció, önreflexió/társadalmi reflexió, posztmodern jelenségek, kísérleti művészet 

TÉMAKÖR: A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 

− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv 

eszközeit; 

− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat 

alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, 

mindezt társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 
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− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, 

a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges 

információk felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, 

projektmunkát végez; 

− megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő 

kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is 

megvitat; 

− különböző mediális produktumokat vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és 

hatáskeltés szempontjából elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is 

megvitatja; 

− bemutatás, felhívás, történetmesélés érdekében térbeli és időbeli folyamatokat, 

történéseket, cselekményeket különböző eszközök segítségével rögzít; 

− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások 

számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 

− valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges 

üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is; 

− szabadon választott témában társaival együtt ok-okozati összefüggéseken alapuló 

történetet alkot, amelynek részleteit vizuális eszközökkel is magyarázza, bemutatja; 

− adott téma újszerű megjelenítéséhez illő technikai lehetőségeket kiválaszt és adott vizuális 

feladatmegoldás érdekében megfelelően felhasznál; 

− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti 

a befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét; 

− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság 

érdekében az együttműködésre törekszik. 

19.2.5. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, kameramozgás, 

fény, hang, vágás/filmidő) elemző vizsgálata során önálló következtetések 

megfogalmazása és a tapasztalatok felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, 

figyelemfelhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés), illetve adott cél továbbgondolása (pl. 

rövidfilmek készítése az eltérő szereplők szemszögéből, antireklám/antikampányfilm, 

álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő filmkészítés), mozgóképi megjelenések létrehozása 

érdekében csoportmunkában 

− Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, homokba rajzolás) 

felhasználásával változatos célokat következetesen szolgáló mozgókép (pl. reklámfilm, 

zenei klip, adott vers inspirálta filmetűd) elkészítése csoportmunkában, és a produktum 

közös értelmezése, értékelése 

− Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata különféle 

szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, 

célközönség elérése) 

− A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító 

vizsgálata és önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. 

hírműsor/hírportál, tévéreklám, valóságshow, dokumentumfilm) 

19.2.6. FOGALMAK 
média, médium, technikai kép, filmnyelvi eszközök, montázselv, sztereotípia, 

célközönség/célcsoport, reprezentált valóság/virtuális valóság 
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TÉMAKÖR: Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás, 
személyesség 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv 

eszközeit; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, 

a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő 

kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is 

megvitat; 

− vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából különböző 

mediális produktumokat elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja; 

− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, 

illetve az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket; 

− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 

− valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges 

üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is; 

− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti 

a befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét; 

− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság 

érdekében az együttműködésre törekszik. 

19.2.7. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Többféle célt (pl. oktatás, szórakozás, információszolgáltatás, közösségépítés) szolgáló, 

választott online tartalom, megjelenés elemző vizsgálata a vizuális jellemzők leírása és 

elemzése céljából, egyénileg és csoportmunkában is 

− Választott, személyes tartalmakat bemutató online megjelenések (pl. blog, vlog, 

személyes profil közösségi médiában) elemzése vizualitás és tartalomszervezés (pl. kép és 

szöveg aránya, menürendszer/címek és tartalmak megfelelése, színek kommunikációs 

funkciója, interaktivitás, hipertextualitás) szempontjából, és a tapasztalatok bemutatása és 

megvitatása egyénileg vagy csoportmunkában 

− A sztárjelenség kulturális hátterének elemző vizsgálata példák alapján, a tapasztalatok 

felhasználása játékos feladatokban (pl. fiktív szuperhős bemutatása különböző vizuális 

eszközökkel, szelfikészítés különböző kifejezési szándék érdekében, youtuber-témák 

gyűjtése különböző szempontok szerint, vlog készítése szokatlan/abszurd témában), a 

személyes célok következetes alkalmazása érdekében (pl. profilkészítés, kreatív 

„instasztori” készítése) 

19.2.8. FOGALMAK 
újmédia, virtuális világ, közösségi média, társadalmi nyilvánosság 

TÉMAKÖR: Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 

− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat 

alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, 

mindezt társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, 

a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának, 

rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása 

esetében; 

− adott szempontok alapján érti és megkülönbözteti a történeti korok és a modern 

társadalmak tárgyi és épített környezetének legfontosabb jellemzőit; 

− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások 

számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 

− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a 

hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően; 

− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 

− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas 

kifejezési eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében 

szabályokat újraalkot; 

− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és 

azok feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban. 

19.2.9. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az építészettörténet különböző korszakaiból (pl. ókor, romanika, gótika, reneszánsz, 

barokk, klasszicizmus, eklektika, szecesszió, modern, posztmodern, kortárs) választott 

példák összehasonlító vizsgálata, csoportosítása különböző szempontok szerint (pl. 

funkció, szerkezet, építőanyag, térlefedés, tömeg, homlokzattagolás), a tapasztalatok 

különböző játékos vizuális megjelenítésével (pl. gyors szabadkézi rajz, alaprajz 

rekonstruálása, makett készítése) 

− Az organikus építészet célkitűzéseinek és formanyelvének (Le Corbusier, Hundertwasser, 

Gaudi) megfigyelése után valós vagy fiktív gyárépület rajzának kreatív, funkcióváltoztató 

átalakítása rajzban 

− Kós Károly, Makovecz Imre és Csete György munkásságának megismerése után 

közösségi tér és környezetének megtervezése organikus szemlélettel. A tervek alapján 

makett készítése szabadon választott anyag- és eszközhasználattal 

− Személyes példák alapján az aktuális divatot és annak rövid távú változásait befolyásoló 

tényezők (pl. tárgyi környezet, fogyasztói szokások, társadalmi-gazdasági-kulturális 

háttér) elemző vizsgálata kreatív feladatokban (pl. stíluslap készítése, karakterteremtés 

adott szempontoknak megfelelően, fiktív brand tervezése adott cél érdekében) a saját 

identitás erősítése céljából 

− A XIX-XX. századi magyar tárgykultúra egy-egy jellemző termékének, gyártójának (pl. 

Zsolnay épületkerámia, Hollóházi és Herendi porcelán, Csepel biciklik és 

motorkerékpárok, Ikarusz busz, Kandó mozdony, Ganz gépgyártás, Tisza cipő) 

megismerése és társakkal való megismertetése prezentáció formájában. Az adott termék 

formatervezésében tetten érhető társadalmi vonatkozások, a forma és funkció viszonya, a 

termékek ikonikus jellegének, az e mögött álló okok, a kultúrkörben betöltött szerep 
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bemutatása. A fentiekből választott témakör tárgyának értelmezése és alkotómunkában 

történő újrafogalmazása. A tervezett és létrehozott alkotásban saját korunk elvárásaira 

való reagálás 

19.2.10. FOGALMAK 
térszervezés, design, divat, identitás, brand, designgondolkodás 

TÉMAKÖR: Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet 
egyensúlya  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak 

megfelelően rendszerezi; 

− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat 

alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, 

mindezt társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, 

a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és 

az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának, 

rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása 

esetében; 

− a vizuális alkotás során befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt megismerve reflexióit 

szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi megjelenítéssel is; 

− személyes élményei alapján elemzi a tárgy- és környezetkultúra, valamint a fogyasztói 

szokások mindennapi életre gyakorolt hatásait és veszélyeit, és ezeket társaival 

megvitatja; 

− adott vagy választott célnak megfelelően, környezetátalakítás érdekében, társaival 

együttműködésben, környezetfelméréssel alátámasztva tervet készít, amelyet indokolni is 

tud; 

− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások 

számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 

− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez, és módosított kifejezési 

szándék vagy funkció érdekében újraalkot; 

− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és 

azok feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban. 

19.2.11. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Lokális vagy globális környezeti problémára (pl. természet, levegő, víz, fény, közlekedés, 

fogyasztói szemlélet, nagyvárosi lét, civilizációs fenyegetettség) reflektáló alkotás, 

produktum (pl. köztéri alkotás, akció, interaktív tér, esemény, szerkezet, közösségi 

médium kampány, installáció) tervének, makettjének létrehozása. A tervek megfelelő 

elkészítése érdekében a választott probléma (pl. vízpocsékolás, ballagók lufieregetése, 

szemetes járda, buszmegálló-rongálás), helyszín (pl. település, köztér, parkoló, víztorony, 
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iskola) és az ideális megjelenítés eszközeinek (pl. eseményművészet, reklám, látvány, 

hang, filmnyelvi eszközök) tanulmányozása, felmérése egyénileg és csoportmunkában 

− A történeti korok és a modern társadalmak környezetalakítási jellemzőinek mérlegelő 

felhasználásával, esztétikai és funkcionális szempontok érvényesítésével saját, közvetlen 

környezetben megoldásra váró környezeti problémák (pl. kocogók, futók számára 

megfelelő hely, szemétgyűjtés, -tárolás, csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése) 

megoldásához tervek, koncepciók elkészítése, csoportmunkában is, a koncepció jól 

értelmezhető vizuális és szöveges bemutatásával 

− A fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveinek megfelelő ideális élettér (pl. 

lakás, kert, park, falu, város, iskola, úthálózat) természeti és épített, tárgyi környezetének 

harmóniájára, egyensúlyára fókuszáló tervezés (pl. környezetbe olvadó építészet, land art), 

a kortárs környezetalakítás jellemzőinek, a designgondolkodás problémamegoldásra 

ösztönző lehetőségeinek inspiratív felhasználásával, csoportmunkában is 

− A műemlékvédelem korszerű irányelveinek megismerése. A lakóhelyen vagy annak 

környékén található, felújításra váró épületről prezentáció tartása az épületet konzerváló 

vagy funkcióváltó átépítéssel kapcsolatban. 

19.2.12. FOGALMAK 
fenntartható fejlődés, személyes/közösségi tér, ökológiai lábnyom, ergonómia, minimál tér 
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20. Dráma 
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21. Mozgóképkultúra és médiaismeret 

A szabályozás szerint a 12. évfolyamon kötelezően választandó a  mozgóképkultúra és 

médiaismeret vagy a dráma és színház tantárgy. A 11. évfolyamon a Művészetek tanulási 

terület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és színház, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és 

médiaismeret) az iskola döntheti el, hogy melyik tantárgy számára biztosítja a heti órakeretet.  

Megjegyzendő, hogy az osztálykeretek felbontásával – a 11. és a 12. évfolyamos osztályok 

számától függően – a tanulói érdeklődésnek megfelelően, továbbá szakos tanár biztosításával 

a tanulási terület tantárgyai közül több lehetőséget is felkínálhat az iskola.  

Ez a kerettanterv a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyra vonatkozóan tartalmazza 

valamennyi lehetőségre a tartalmi szabályozást.  

Mivel a tantárgy választható a 11. és a 12. évfolyamon, illetve akár mindkettőn is, a 

tantárgyi témakörök nem változnak évfolyamonként. A mindkét évfolyamon 

mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat tanító iskoláknak és pedagógusoknak a 

magasabb óraszám miatt lehetőségük van egy-egy témakör elmélyítésére: akár úgy, hogy több 

órában tanítanak egy témakört az adott évfolyamon, akár pedig úgy, hogy a 12. évfolyamon 

visszatérnek ugyanazokra a témakörökre további példákkal, feladatokkal és tartalmakkal 

kiegészítve a korábban tanultakat. 

A kerettantervben a témakörök javasolt sorrendje felcserélhető, módosítható. Az egy-egy 

témakörben megjelenő fejlesztési feladatok és tartalmak hasonlóak. Ezek taníthatók egyik 

vagy másik témakör keretei között vagy akár mindkettő részeként, a jobb elmélyítés 

érdekében. A kerettanatervben megjelenő szövegpéldák a gyorsan alakuló médiakörnyezetben 

viszonylag gyakran frissítendőek.  

 

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tevékenységei jelentős szerepet játszanak a 

Nemzeti alaptantervben megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében. 

A tantárgy fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanulási tevékenységei a digitális 

eszközökkel való egyéni és közösségi tanulási módozatokon keresztül megélt élményként 

jelennek meg. Az internet világának, a digitális eszközöknek, a mozgókép formanyelvének 

valamint ezek működési mechanizmusainak ismerete más tantárgyak tanulását is nagyban 

támogathatja. 

A tantárgy alapvető a kommunikációs kompetenciák fejlesztésében. A nekünk szóló vagy a 

minket elérő üzenetek nagy részét audiovizális médiaüzenetek formájában fogalmazzuk vagy 

osztjuk meg, ahogy mondandónk egyre nagyobb részét is ilyen formában tesszük közzé. A 

kommunikáció folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan viszonyulnak 

mások véleményéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek. Az egyes 

projektek megvalósításakor a generációk közti párbeszéd is megvalósul, hiszen sokszor a 

tágabb társas környezet, a család, a felnőtt segítők világa is bevonódik a munkafolyamatokba. 

A tantárgy fejleszti a digitális kompetenciákat, mivel a mozgóképi és mediális 

kommunikáció ma már döntően a digitális környezetben valósul meg. A mozgókép és 

médiaismeret a digitális eszközhasználati képességeket a társadalmi nyilvánosságban való 

részvétel, a digitális állampolgárság szempontjából kontextualizálja. A tantárgy fejleszti a 

logikai, gondolkodási kompetenciákat, ami a problémák azonosításában, a kérdések 

megfogalmazásában, az összefüggések keresésében és értékelésében, a logikus ok-okozati 

érvelés alkalmazásában, az egyes folyamatok következményeinek a kiszámításában 

nyilvánulhat meg.  
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A tantárgy fejleszti a kollaboratív munkavégzési illetve személyes és társas kapcsolati 

kompetenciákat a kommunikációs gyakorlatok megoldásában, a csoportos együttműködésben. 

A közös cél érdekében zajló munka erősíti az érdekérvényesítés és az alkalmazkodás 

dinamikus egyensúlyában zajló konfliktusmegoldások folyamatát.  

A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és 

kulturális tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket 

sajátít el, amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és 

kifejezését a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében. 

A tantárgy személyiségfejlesztésben betöltött szerepe, a digitális és a kommunikációs 

kompetenciák fejlesztése hozzájárul a munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

fejlesztéséhez is. 

A tantárgy tartalmai szoros kapcsolatban állnak a magyar nyelv és irodalom, a történelem, 

az állampolgári ismeretek, a hon- és népismeret, az etika, a vizuális kultúra, a dráma és 

színház, valamint a digitális kultúra tantárgyak tartalmaival. A tanulóknak ezen tantárgyak 

tanulása során szerzett ismereteit, tudását a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy 

frissítheti, új összefüggésekbe tudja helyezni. A tanuló előzetes – nem csak az iskolában 

szerzett – tudását a tantárgy keretei között szükséges rendszerezni, beépíteni a tantárgy 

tanítási-tanulási folyamatába. Fontos, hogy a tanuló a mozgóképkultúra és médiaismereti 

órákon világosan lássa, hogy a tantárgy tartalmai az ő médiafogyasztásának fejlesztését, 

igényességét célozzák és a tudatos médiafogyasztóvá válását segítik elő. A filmpedógia (a 

filmmel való oktatás) módszerével pedig a tanulók az egyes – nemcsak humán és művészeti - 

tudományterületek világához is kaphatnak élmény alapú fejlesztést. 

A Nemzeti alaptanterv hét célt fogalmaz meg a tantárgy tanulási céljaiként. Mivel a 

középiskolások a média és az internet világát gyakorlatilag második otthonukként kezelik, ott 

jelentős mennyiségű időt töltenek el, elsősorban a médiaismereti rész a hangsúlyos. A mai 

diákok nevelése szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy kialakítsuk a médiatudatosság 

képességét. A tanulóknak tisztában kell lenniük a média társadalmi és véleményformáló 

szerepével, biztos, belsővé tett értékrend alapján kell tudniuk választani annak szövegei, 

termékei közül, az internet világában magabiztosan és felelősen kell tájékozódniuk, továbbá 

fel kell hívni a figyelmüket arra is, hogy a digitális világban önreprezentációjuk, saját 

megjelenésük is a megfelelő értékek mentén, az eszközök értő alkalmazásával történjen, úgy, 

hogy közben önmagukat, személyiségi jogaikat, identitásukat is  biztonságban tudják.  

Az audiovizuális médiaszövegek azonban természetesen nem érthetők a mozgókép 

formanyelvének (természetének, kifejezőeszközeinek) ismerete nélkül. A Nemzeti alaptanterv 

célként határozza meg – elsősorban a magyar – értékhordozó audiovizuális művek 

tanulmányozását is.  

A Nemzeti alaptanterv a tanulási célokban megfogalmazottakat jelentős részben alkotói 

eszközökkel kívánja elérni. A mozgóképi és médiaanyagok megfelelő befogadói attitűdjének 

kialakításához elsősorban a hasonló anyagok aktív előállítását adja meg eszközként, azaz a 

mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy keretei között számos esetben a tanulók 

rendelkezésére álló eszközök (pl. okostelefonok) gyakorlati használata módszertani 

szempontból kifejezetten ajánlott. A Nemzeti alaptanterv a gyakorlati tevékenységek 

hangsúlyozásával arra ad lehetőséget, hogy a mozgóképi és mediális kommunikáció 

hatásmechanizmusát a diákok az audiovizuális vagy írott médiaanyagok előállításával 

ismerjék meg. Így ez a tantárgy a befogadói és az alkotói személyiség fejlesztését is szolgálja, 

valamint lehetővé teszi, hogy a diákok ne csak passzív befogadói, hanem aktív résztvevői is 

lehessenek a mediális kommunikációnak.  

A kerettanterv mindezen célok megvalósításának idő- és tartalmi keretét adja meg.  
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A 11. vagy a 12. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy 

alapóraszáma: 34 óra.  A 11. és 12. évfolyamokon együttesen 62 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

11. vagy 12. 

évfolyamon 

Javasolt 

óraszám 

11. és 12. 

évfolyamon 

1. A média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, 

eszközök, írott és elektronikus sajtó; a hír fogalma, típusai; 

a hírérték. 

3 6 

2. A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: 

nyilvánosság, hálózati kommunikáció, nonprofit és 

kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média 

szerepe; a tömegtájékoztatás eszközei, felelőssége; az 

online kommunikáció lehetőségei és veszélyei. 

3 6 

3. Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom 

szempontjából: szellemi önvédelem, a kereskedelmi célú 

médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása; az információbiztonság, a közszféra és a 

magánszféra a médiában. 

2 4 

4. A média társadalmi szerepe, használata: médiaetika, 

médiaszabályozás, információáramlás irányítása, a 

véleményformálás lehetőségei, feladatai. 

2 4 

5. A mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei; 

szövegépítkezés a hagyományos és az új médiában, képi 

eszközök a digitalizáció előtt és most; az audiovizuális 

elemek esztétikai szerepe a művészi alkotásoknál és céljai 

a kereskedelmi célú tartalomszolgáltatásban. 

6/4 12 

6. Kultúra és tömegkultúra: hatása az egyénre és a 

társadalomra; esztétikai minőség és a fogyasztói 

társadalom kölcsönhatása; jelenségek a médiában és a 

filmművészetben – sztárok, szerepek, sztereotípiák, 

életformák; a virtuális valóság. 

8/6 14 

7. A magyar film: alkotók és alkotások; a magyar 

filmművészet jelentősége és értékei a nemzeti kultúrában; 

a magyar film korszakai, sajátosságai; jeles magyar 

rendezők és színészek. 

10/8 16 

Összes óraszám: 34/28 62 

 

1) 

Témakör: A média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, eszközök, írott és elektronikus 

sajtó; a hír fogalma, típusai; a hírérték. 

 

Javasolt óraszám: 3/6 óra 

 

21.1.1. Tanulási eredmények: 

− a média természetének ismerete, ezáltal értő használata  
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− a média által közvetített és a média által teremtett valóság szétválasztásának képessége; a 

reprezentáció fogalmának ismerete 

− a fikció és a dokumentum különbségének ismerete  

− a hírek jellemzőinek ismerete, a hitelesség kritériumainak ismerete, a hírmédia 

szövegeinek értő olvasása és képesség hasonló szövegek megalkotására 

− a politikai, tudományos és közérdekű hírek, illetve a bulvárhírek közötti különbség 

ismerete, képesség ezek felismerésére és szétválasztására  

− a dezinformáció, az álhírek és az áltudományos cikkek azonosítása, ellenőrzött, hiteles 

internetes tartalmak használata 

21.1.2.  

21.1.3. Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− a média fogalmának értelmezése 

− a média és a valóság viszonya problémájának felvetése: a média mint közvetítő közeg 

dokumentáló, valóságközvetítő lehetőségeinek és szórakoztató természetének vizsgálata, 

elemzése 

− a jellegzetes médiaműfajok ismertetése  

− a hír és a hírérték fogalmának értelmezése, a hír szerkezeti felépítésének jellemzői 

− a politikai, tudományos, közérdekű hírek és a bulvárhírek közötti különbségek és 

hasonlóságok vizsgálata   

 

21.1.4. Fogalmak: médium, média, tömegmédia, nyomtatott és elektronikus média, 

reprodukció és ábrázolás, dokumentum, fikció, tömegkommunikáció, nyilvánosság, 

közvélemény, közérdekűség, hír, hírfolyam; 

 

Javasolt tevékenységek:  

− „A média az üzenet” (Marshall MacLuhan) állítás elemzése, összevetése a média közvetítő 

csatornaként történő meghatározásával 

− a média valóságot közvetítő és valóságot teremtő szerepének és ehhez használt 

eszközeinek összehasonlítása egy esemény élő közvetítése és egy élő showműsor (pl. 

tehetségkutató) összehasonlításával 

− a média valóság és sztárteremtő képességének elemzése egy tehetségkutató showműsor 

és/vagy egy valóságshow műfaji sajátosságainak vizsgálatán keresztül 

− hírelemzés; a hír szerkezeti felépítése, a narráció, az interjúrészlet és a képi anyag 

egymáshoz való viszonyának vizsgálata  

− ugyanazon hír összehasonlítása eltérő szerepű és tulajdonú médiaintézmények és 

médiaszereplők interpretációiban  

− egy bulvárhír közvetítési módjának összehasonlítása egy nyomtatott bulvárújságban, egy 

népszerű weblapon és egy televíziós magazinműsorban 

− egy hír nyomon követése a hírfolyamban (felbukkanása, vezető szerepe és eltűnése) egy 

népszerű internetes újság esetében  

− egy-egy hír megírása interneten, rádióban, televízióban közvetíthető formában  

− kötött szövegű interjú készítése (pl. okostelefonnal) egy osztálytárssal vagy tanárral kétféle 

feldolgozásban: egy, az adott embert szimpatikusnak, barátságosnak, értelmesnek 

bemutató verzióban és annak ellenkezőjében (változtatni csak a felvett képen és a 

szerkesztés során lehet, az elhangzott szövegen nem) 

 

2) 
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Témakör: A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: nyilvánosság, hálózati kommunikáció, 

nonprofit és kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média szerepe; a tömegtájékoztatás 

eszközei, felelőssége; az online kommunikáció lehetőségei és veszélyei. 

 

Javasolt óraszám: 3/6 óra 

 

21.1.5. Tanulási eredmények: 

− a tömegkommunikáció fogalmának ismerete 

− a közönségek, közösségek és fogyasztók, a közvélemény, a társadalmi nyilvánosság 

fogalmának ismerete  

− a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média fő jellemzőinek, 

különbségének ismerete 

− különbségtétel a nézettség és a közönségarány között 

21.1.6.  

21.1.7. Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− a tömegkommunikáció fogalmának ismertetése 

− a közönségek, közösségek és fogyasztók, a közvélemény és a társadalmi nyilvánosság 

fogalmának vizsgálata 

− a médiaszövegek által sugallmazott értelmezési keretek felismerése 

− a médianyilvánosság sokszínűsége jelentőségének felismertetése 

− a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média jellemzőinek 

megismertetése 

− a médiafogyasztás, a nézettség és a közönségarány fogalmának értelmezése 

 

21.1.8. Fogalmak: tömegkommunikáció, társadalmi nyilvánosság, közönségek, fogyasztók, 

közvélemény, nonprofit, kereskedelmi, közszolgálati és közösségi média, nézettség, 

közönségarány, műsorrend, online kommunikáció; 

 

Javasolt tevékenységek:  

− annak értelmezése, hogy mit jelent az, hogy a tömegkommunikáció a társadalmi 

nyilvánosság színtere 

− a média működése mint az eltérő médiaközönségek számára gyártó gazdasági tevékenyég 

− annak vizsgálata, értelmezése, hogy pontosan kinek a véleménye a közvélemény 

− olyan állítások összegyűjtése, amelyek egyértelműen elfogadottak a közvélemény szerint, 

de a diákok tudásuk, tapasztalatuk, ismereteik alapján biztosan tudják, hogy alaptalan 

állítás vagy részigazság 

− a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média jellemzőinek 

összehasonlítása (előállítóik, fogyasztóik, szerepük a társadalmi nyilvánosságban) 

− internetes kutatómunka annak kiderítésére, hogy melyek voltak az utóbbi hónap 

legnézettebb televíziós műsorai, milyen magyar nyelvű oldalak érték el a legnagyobb 

kattintásszámot továbbá annak elemzése, hogy ezek az adatok pontosan mit jelentenek 

− a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média összehasonlítása a a 

fogyasztási adatok, műsoraik nézettsége és közönségaránya alapján 

− egy kereskedelmi televízió műsorrendjének elemzése a nézettség optimalizálása 

szempontjából 
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− annak összehasonlítása, hogy a tömegkommunikáció hagyományos és online médiumai 

mennyiben élhetnek eltérő lehetőségekkel, ugyanakkor mennyiben élhetnek is vissza 

ezekkel a lehetőségekkel 

 

3) 

Témakör: Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom szempontjából: szellemi 

önvédelem, a kereskedelmi célú médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása; az információbiztonság, a közszféra és a magánszféra a médiában. 

 

Javasolt óraszám: 2/4 óra 

 

21.1.9. Tanulási eredmények: 

− az online hálózati kommunikáció, s különösen az internet közvetítő közegének, 

sajátosságainak ismerete 

− a döntési, választási képesség fontosságának ismerete az internethasználatban 

− a magunkról közölt információ adta lehetőségek és veszélyek ismerete az 

internethasználatban  

− gondoskodik a személyes adatai védelméről az interneten, adatai és digitális identitása 

védelmében óvintézkedéseket tesz 

− a közösségi médiát tudatosan és felelősséggel használja, különös tekintettel a másokat 

zavaró, bántó vagy kihasználó kommunikációra 

21.1.10.  

21.1.11. Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− az internetnek mint sajátos közvetítő közegnek a vizsgálata 

− az internet vizsgálata azon szempontok alapján, amennyiben az nem lineáris és aktivitást 

követel meg a felhasználótól 

− az önreprezentáció adta lehetőségek és veszélyek felismerési képességének kialakítása 

− az online térhez kapcsolódó függőségek felismerése 

 

21.1.12. Fogalmak: internet, közvetítő közeg, bullying, gyűlöletbeszéd, kommunikáció, 

információ és dezinformáció, képernyőidő, digitális lábnyom;  

 

Javasolt tevékenységek:  

− az internet és a hagyományos média közvetítő közegének jellemző, fő különbségeinek 

vizsgálata, az egyirányú és a többirányú közvetítő csatorna összevetése 

− annak értelmezése, mit jelent a „klikkelés szabadsága” 

− gyakorlati kipróbálása annak, hogy az interneten mennyi információt lehet adott idő alatt 

fellelni egy sztárral vagy celebbel kapcsolatban és mennyit egy „átlagemberről” 

− annak átgondolása, hogy egy adott diákról mennyi és milyen információ érhető el az 

interneten, a  hatások és következmények elemzése 

− annak megbeszélése, hogy miért korlátozzák az internethasználatot egyes cégek 

(munkahelyek) és egyes államok  

− annak az állításnak az értelmezése, hogy az interneten senkinek és semminek nem kell 

szükségszerűen abban a (társadalmi, anyagi, földrajzi stb.) helyzetben lennie amelyben 

valóságosan létezik (vagyis a virtuális és a fizikailag megtapasztalható közötti különbség 

hangsúlyozása) 
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− annak vizsgálata, hogy a diákok egy héten keresztül mennyi időt töltenek média- és 

internethasználattal és ezt az időt milyen konkrét tevékenységekre fordítják 

 

4) 

Témakör: A média társadalmi szerepe, használata: médiaetika, médiaszabályozás, 

információáramlás irányítása, a véleményformálás lehetőségei, feladatai. 

 

Javasolt óraszám: 2/4 óra 

 

21.1.13. Tanulási eredmények: 

− a média társadalmi szerepeinek, fő funkcióinak ismerete 

− a médiaoptimizmus és médiapesszimizmus fogalma, a nagy és a korlátozott hatások 

elméleteinek megértése 

− a média törvényi szabályozása fő jellemzőinek ismerete 

− a piac médiaszabályozó képességének ismerete 

− a médianyilvánosságban megvalósuló véleményformálás etikájának és formáinak ismerete 

21.1.14.  

21.1.15. Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− a média társadalmi szerepeinek, fő funkcióinak megismertetése 

− a médiaoptimizmus és médiapesszimizmus szemléletének, a nagy és a korlátozott hatások 

elméleteinek értelmezése 

− annak vizsgálata, hogy mennyiben szabályozza a közönség, azaz a piac és mennyiben a 

törvényi szabályozás a média működését 

− a média önszabályozásának vizsgálata 

− a véleménynyilvánítás formáinak és etikájának vizsgálata, az algoritmikusok szerepének 

felismerése a közösségi médiahasználatban, az algoritmusok hatásainak értelmezése 

 

21.1.16. Fogalmak: médiatörvény, filmtörvény, algoritönszabályozás, médiaetika, közösségi 

médiahasználatot vezérlő algoritmusok, FOMO jelenség blogger, vlogger, YouTuber, 

influencer, kommentelés, véleménybuborék, visszhangkamara;   

 

Javasolt tevékenységek:  

− egy választott médiaintézmény és médiaszöveg esetében annak vizsgálata, hogy az 

mennyiben teljesít információ- és eseményközvetítő (dokumentáló), szórakoztató és 

véleményformáló (a morális közmegegyezést alakító-módosító) funkciót  

− kutatómunka azzal kapcsolatban, hogy mi és hogyan szabályozza a média működését 

Magyarországon (EU-s és magyar törvényi szabályozás) 

− annak vizsgálata, hogy milyen hatást gyakorol a közönség (a követők) egy médiasztárra 

egy-egy népszerű influencer példáján 

− a Facebook önkéntes, etikai alapú önszabályozásának megismerése a Tisztogatók c. film 

(Hans Block – Moritz Riesewieck, 2018) alapján 

− a közösségi hálózatokon zajló tevékenységek kockázatainak megvitatása magyar 

filmalkotások, illetve a Digitális Jólét Program keretében készült kisfilmekre alapozva 

− egy véleménymegosztó nyilatkozattal vagy filmmel kapcsolatos internetes kommentek és 

bejegyzések vizsgálata etikai szempontból: mennyiben különbözik egy saját blogban, 

YouTube-csatornán vagy weblapon megjelentetett vélemény egy mások véleményéhez 

történő hozzászólástól 
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5) 

Témakör: A mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei; szövegépítkezés a hagyományos és az 

új médiában, képi eszközök a digitalizáció előtt és most; az audiovizuális elemek esztétikai 

szerepe a művészi alkotásoknál és céljai a kereskedelmi célú tartalomszolgáltatásban. 

 

Javasolt óraszám: 6/12 óra 

 

21.1.17. Tanulási eredmények: 

− a film formanyelvi alapjainak (a filmelbeszélés, a kép- és hangkonstrukció, a cszerepjáték, 

a montázs és digitális effektek) ismerete, alapszintű alkalmazása az audiovizuális 

kommunikáció során 

21.1.18.  

21.1.19. Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− a filmelbeszélés dramaturgiai egységeinek ismerete és alkalmazása  

− a képkivágás, kameraállás és kameramozgás jelentésmódosító szerepének vizsgálata 

− a montázs jelentésteremtő funkciójának megismertetése  

− mozgókép-szövegszerkesztési gyakorlatok 

− a digitális képalkotás előnyeinek és hátrányainak áttekintése 

 

21.1.20. Fogalmak: montázs, filmelbeszélés, képkivágás, kameraállás, digitális kép;  

 

Javasolt tevékenységek:  

− a montázs eisensteini meghatározásának (1+1=3) értelmezése filmrészletek 

felhasználásával 

− képsorozat alkotása (pl. okostelefonnal) a montázs eszközét használva 

− a képkivágás, kameraállás és a kameramozgás jelentésmódosító szerepének elemzése 

filmrészletek felhasználásával 

− fotók készítése (pl. okostelefonnal) azonos szituációról úgy, hogy a képkivágás, 

kameraállás és a kameramozgás változtatásával jelentősen eltérőként értelmezze az adott 

szituációt a képek nézője 

− a filmformanyelvi elemeinek felismertetése magyar rövidfilmek elemzésén keresztül 

− ugyanazon fotó változtatása az okostelefon által kínált lehetőségekkel (pl. elszínezés, 

filterek használata), a kép jelentésmódosulásainak vizsgálata 

− botrányosan rossznak és kiemelkedően jónak ítélt (akár saját készítésű, akár internetről 

gyűjtött) szelfik esztétikai, képalkotói szempontú elemzése  

− a diákok által a hétköznapjaik során készített fényképek és mozgóképek elemzése 

funkciójuk alapján (mennyi képet készítenek, milyen szándékkal, mennyiben módosítják 

azokat az eszközeik segítségével, hol tárolják, mennyiben őrzik meg;) 

− a montázs, a képkivágás, kameraállások és a kameramozgás használatának elemzése a 

főszereplő karakterábrázolásának szempontjából a magyar filmtörténet egy remekműve 

meghatározó jelenete alapján (például a Szerelem c. film zárójelenetében (Makk Károly, 

1971) a Szindbád c. film (Huszárik Zoltán, 1971) „Szindbád vacsorája” jelenetében vagy a 

Mephisto c. film (Szabó István, 1981) „kézfogás az ördöggel” jelenetében) 
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− a montázs, a képkivágás és a kameraállások használatának elemzése a nézőre tett hatás 

fokozásának érdekében egy-egy televíziós (show)műsor kiválasztott részletében   

 

6) 

Témakör: hatása az egyénre és a társadalomra; esztétikai minőség és a fogyasztói társadalom 

kölcsönhatása; jelenségek a médiában és a filmművészetben – sztárok, szerepek, 

sztereotípiák, életformák; a virtuális valóság. 

 

Javasolt óraszám: 8/14 óra 

 

21.1.21. Tanulási eredmények: 

− a civilizáció, a kultúra és a művészet fogalmának árnyaltabb megértése 

− a szerzői (magas vagy elit) illetve a műfaji (populáris vagy tömegkultúra) fogalmának 

ismerete, képesség ezen kulturális beszédmódok felismerésére, jellemzésére 

− a giccs jellemzőinek ismerete, felismerési képessége 

− képesség a média által generált virtuális valóság felismerésére, jellemzőinek ismerete 

− a filmsztár, a médiasztár és a celeb fogalmának ismerete, felismerési és elemzési képessége 

21.1.22.  

21.1.23. Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− a kultúra fogalmának értelmezése  

− a civilizáció, a kultúra és a művészet fogalma közötti különbségek megértése  

− a szerzői (magas vagy elit) illetve a műfaji (populáris vagy tömegkultúra fogalmának 

vizsgálata 

− a fogyasztói társadalmat jellemző jelenségének, a giccsnek a megvitatása a 

mozgóképkultúrában   

− annak vizsgálata, hogyan közvetít a média sztereotípiákat és életformákat  

− a média „sztárcsináló” szerepének bemutatása 

− a sztár, a celeb és az influencer fogalmának elválasztása 

 

21.1.24. Fogalmak: kultúra, civilizáció, művészet, magas-vagy elitkultúra, populáris vagy 

tömegkultúra, archetípus, kultúraközvetítés, szerzői és műfaji, giccs, sztár, celeb; influencer  

 

Javasolt tevékenységek:  

− az alábbi, 1924-es állítás mai helytállóságának megtárgyalása: 

„Aki kérkedik, hogy azt adja, amit szerinte a közönség kíván, gyakran önmaga hoz létre 

fiktív, alacsonyrendű igényeket, hogy aztán azoknak eleget tehessen.” 

/John Reith, a BBC vezérigazgatója, 1924/ 

− annak vizsgálata, hogy mennyiben tekinthető a civilizáció és a kultúra azonosnak, és annak 

elemzése, hogy mi a viszony a kultúra és a művészet fogalmai között  

− annak elemzése, hogy ha a média közvetítő közeg, mennyiben közvetít kultúrát, és milyen 

értelemben vett kultúrát közvetít 

− a média kultúraközvetítési gyakorlatának vizsgálata a szappanoperákon, a valóságshow-

kon és a televíziós reklámokon keresztül  

− a tömegkultúra fogalmának vizsgálata az amerikai blockbuster (kasszasiker) filmek alapján  

− Szerzői (vagy elit) kultúrához sorolható szövegek keresése a médiában és az interneten, 

ezek megjelenési helyének, idejének, szerepének kapcsán a szerzői kultúra fogalmának 

ismertetése 
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− a fogyasztói társadalom, a tömegkultúra és a giccs összefüggésének vizsgálata 

− a média által közvetített sztereotípiák és életmódok vizsgálata népszerű sorozatok fő 

karaktereinek kapcsán 

− a sztár, a celeb és az influencer jelenségének vizsgálata egy tehetségkutató show vagy egy 

YouTube-sztár sikertörténete alapján 

− celebgyártás az osztálytársakból: amennyiben az osztály tagjai egy valóságshow szereplői 

lennének, kiből milyen karaktereket alakítanának ki, hogyan mutatnák őt be a diákok, hogy 

a nézők számára kellően érdekes, érthető, sztereotipikus és sablonos legyen az adott 

karakter 

 

7) 

Témakör: A magyar film: alkotók és alkotások; a magyar filmművészet jelentősége és 

értékei a nemzeti kultúrában; a magyar film korszakai, sajátosságai; jeles magyar rendezők és 

színészek. 

 

Javasolt óraszám: 10/16 óra 

 

21.1.25. Tanulási eredmények: 

− a magyar filmművészet fontosabb alkotóinak ismerete  

− a magyar filmtörténet fő korszakainak ismerete 

− a szerzői és a közönségfilm fogalmának, fő jellemzőinek ismerete, képes a kettő 

megkülönböztetésére 

− átlátja a szerzői és a közönségfilm változásának folyamatát a magyar filmtörténetben 

− ismeri a magyar film és a magyar filmalkotók nemzetközi sikereit, elismertségét 

− átlátja a film szerepét és helyét a nemzeti kultúrában 

21.1.26.  

21.1.27. Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− a magyar filmtörténet fő korszakainak és azok jellemzőinek ismertetése 

− a magyar filmtörténet néhány kiemelkedő alkotásának és azok alkotóinak ismertetése 

− a szerzői film és a közönségfilm szerepének áttekintése, megítélésének változása a magyar 

filmgyártás történetében 

− a magyar filmek helyének és sikereinek ismertetése a nemzetközi filmgyártásban 

− a magyar film helyének és szerepének ismertetése a nemzeti kultúrában  

 

21.1.28. Fogalmak: fikció és dokumentum, neorealizmus, modern film, Budapesti iskola, 

szerzői film, kísérleti film, közönségfilm, történelmi parabola, irodalmi adaptáció, filmszatíra, 

animációs film;   

 

Javasolt tevékenységek:  

− a mozi megjelenése Magyarországon: az első itt forgatott kisfilmek megtekintése (pl. 

Lumière tekercsek); ezek kapcsán a dokumentumfilm mint sajátos filmtípus alapvető 

ismérveinek megismertetése; különbségek keresése dokumentum és fikció között 

− a film technikatörténeti áttekintése, a technikai változások filmnyelvre gyakorolt 

hatásainak bemutatása, elemzése filmtörténeti példákon keresztül 

− a hang mint a film egyik formanyelvi kifejezőeszközének vizsgálata (péládul az első 

sikeres magyar hangosfilm, a Hyppolit, a lakáj c. film (Székely István, 1931) vagy a Saul 

fia (Nemes Jeles László, 2015) c. film kapcsán 
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− a magyar filmalkotók európai elismerésének vizsgálata Jancsó Miklós, Makk Károly, 

Mészáros Márta, Szabó István vagy Törőcsik Mari cannes-i, Mészáros Márta, Szabó István 

és Enyedi Ildikó, Tarr Béla berlini sikerei kapcsán 

− a magyar filmalkotók, alkotások és az Oscar-díj viszonya: kutatómunka a magyar Oscar-

jelöltekkel és a magyar származású Oscar-nyertesekkel kapcsolatban  

− a történelmi parabola fogalmának és jellemzőinek megismertetése a Mephisto (Szabó 

István, 1981) vagy a Szegénylegények (Jancsó Miklós, 1966) c. film alapján  

− a hosszú beállítás (a kameramozgások) mint a film formanyelvi kifejezőeszközének 

vizsgálata és bemutatása a Szegénylegények (Jancsó Miklós, 1966) vagy a Werckmeister 

harmóniák (Tarr Béla, 2000) c. film felhasználásával 

− az animációs film műfajának megismertetése A légy (Rófusz Ferenc, 1980) vagy a 

Macskafogó (Ternovszky Béla, 1986) c. filmek kapcsán 

− a magyar közönségfilm fejlődéstörténetének ismertetése a Hyppolit, a lakájtól a Bujtor 

István és Várkonyi Zoltán által rendezett filmeken át a Kontroll (Antal Nimród, 2003), az 

Üvegtigris (Rudolf Péter - Kapitány Iván, 2001) és a Valami Amerika (Herendi Gábor, 

2002) c. filmekig 

− a közönségfilm vizsgálata a legsikeresebb (legnagyobb hazai jegyeladást elérő) magyar 

filmek kapcsán 

− a szerzői film vizsgálata egy rendező, pl. Makk Károly, Jancsó Miklós, Enyedi Ildikó, Tarr 

Béla, Bódy Gábor, Jeles András, Mundruczó Kornél, Hajdú Szabolcs vagy Pálfi György 

munkássága kapcsán 

− történelmi témák ábrázolásának vizsgálata a magyar filmekben (pl. Napló apámnak, 

anyámnak; Megáll az idő, 1945, Saul fia)  

− irodalmi művek filmes adaptációjának vizsgálata a magyar filmekben (pl. Isten hozta, 

őrnagy úr!; Hannibál tanár úr; Macskajáték; Szerelem; Witman fiúk, Psyché) 

− a filmszatíra műfajának ismertetése A tanú (Bacsó Péter, 1969) c. film kapcsán 

− portré készítése magyar filmszínészekről 

 

A fent említett filmeken túl megtekintésre, elemzésre különösen ajánlott művek a magyar 

filmtörténetből 

 

Meseautó (Gaál Béla, 1934) 

Halálos tavasz (Kalmár László, 1939) 

Emberek a havason (Szőts István, 1942) 

Valahol Európában (Radványi Géza, 1947) 

Körhinta (Fábri Zoltán, 1955) 

Hannibál tanár úr (Fábri Zoltán, 1956) 

Ház a sziklák alatt (Makk Károly, 1958) 

A tizedes meg a többiek (Keleti Márton, 1965) 

Apa (Szabó István, 1966) 

Csillagosok, katonák (Jancsó Miklós, 1967) 

Tízezer nap (Kósa Ferenc, 1967) 

Feldobott kő (Sára Sándor 1968) 

Magasiskola (Gaál István, 1970) 

Szerelem (Makk Károly, 1970)  

N.N a halál angyala (Herskó János, 1970) 

Fotográfia (Zolnay Pál, 1972) 

Régi idők focija (Sándor Pál, 1973) 

Sisyphus (Jankovics Marcell, 1974) 
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Jutalomutazás (Dárday István, 1974) 

Amerikai anzix (Bódy Gábor, 1975) 

Az ötödik pecsét (Fábri Zoltán, 1976) 

80 huszár (Sára Sándor, 1978) 

Magyar rapszódia (Jancsó Miklós, 1979) 

A kis Valentino (Jeles András, 1979) 

Családi tűzfészek (Tarr Béla, 1979) 

Megáll az idő (Gothár Péter, 1980) 

Pergőtűz (Sára Sándor, 1982) 

Szirmok, virágok, koszorúk (Lugossy László, 1984) 

Eldorádó (Bereményi Géza, 1988) 

Az én XX. Századom (Enyedi Ildikó, 1989) 

Álombrigád (Jeles András, 1989) 

Woyzeck (Szász János, 1994) 

Hagyjállógva Vaszka (Gothár Péter, 1996) 

Hukkle (Pálfi György, 2002) 

Fehér tenyér (Hajdú Szabolcs, 2006) 

Testről és lélekről (Enyedi Ildikó, 2017) 
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22. Testnevelés 

A harmadik nevelési-oktatási szakaszba lépve az előző években megkezdett sokoldalú 

alapozó és sportági jellegű pszichomotoros, kognitív, affektív-emocionális irányú képzés 

tovább folytatódik. A testnevelés – szenzitív időszakokhoz igazított – tartalmi kerete a 

mozgáshoz fűződő felnőttkori pozitív viszonyulást, az egészségtudatos magatartás igényének, 

napi életritmusba ágyazott struktúrájának kiépülését teszi lehetővé. A Nat-ban 

megfogalmazott nevelési célok mentén az Európai Unió által kialakított kulcskompetenciák 

kialakítása a középfokú nevelési-oktatási szakaszban is folytatódik, a Nat-ban meghatározott 

tanulási kompetencia-összetevők fejlesztésével. 

A testnevelés tanulása során kiemelt szerepet kap a testi-lelki egészségre nevelés, ezen belül 

az egészségtudatos magatartás kialakítása, a primer prevenció jelentőségének, módszereinek 

hangsúlyozása, a mindennapi stresszel történő megküzdés pozitív stratégiáinak elsajátítása, 

tudatos alkalmazása. Az egyéni érdeklődéshez, adottságokhoz igazodó önálló 

mozgásprogramok kialakítása a konstruktív tanulás alapelvén keresztül realizálódik, mely az 

autonóm tanulásra és tudatos életpálya-építésre nevelés célját valósítja meg. A testnevelés 

sajátos társas környezetben megvalósuló mozgástartalmai az együttműködésre és kölcsönös 

tiszteletadásra nevelik a tanulókat a társas kapcsolataikban. 

A mozgástanuláson keresztül megvalósuló motorikus fejlesztés mellett ebben az időszakban 

kiemelt hangsúlyt kap az alapvető kondicionális képességek fejlesztése, azok gyakorlati 

hasznának tudatosítása. A mozgással kapcsolatos pozitív attitűd mellett szükséges kialakítani 

a mozgásszegény életmód rizikótényezőivel szembeni egészséges félelmet. A tanuló 

megismeri az egészségorientált képesség-összetevőket, azok jelentőségét az 

egészségmegőrzésben. Tudatos lépéseket tesz egészsége megőrzése érdekében, amelynek 

megvalósításához a sport eszközrendszerének felhasználását stratégiai fontosságúnak tartja. 

Ismeri a testi-lelki jóllét fogalmát, jelentőségét. Sokoldalú mozgástapasztalatai birtokában 

képes választani a különböző rekreációs mozgásformák közül, önálló és tudatos 

sporttevékenységet végez. Értéknek tartja a természetben folytatott mozgást, tudja és 

tapasztalja annak pozitív, egészségmegőrző hatását, ami erősíti a fenntartható jelen és jövő 

iránti elkötelezettségét. 

A korosztály kondicionális fejlesztésében kiemelt szerepet kap a teljes nevelési szakaszon 

átívelő aerob állóképesség-fejlesztés, melynek módszereit, különböző lehetséges 

mozgásformáit, a biztonságos fejlődést elősegítő alapelveit, eljárásait megismeri, és egyre 

tudatosabban alkalmazza.  

A kondicionális képesség fejlesztésénél figyelembe kell venni a nemi különbségekből fakadó 

biológiai-élettani eltéréseket. Míg a fiúk esetében a szervezetben lezajló változások 

kedvezően hatnak a teljesítmény fejlődésére, a lányok helyzetében a 15-16 éves korra elért 

teljesítmény maximum szinten tartása is relatív fejlődésként értelmezhető, mivel fejlesztő 

hatások nélkül jelentős a visszaesés mértéke. 

A koordinációs képesség fejlesztésében a 15–18 éves kor a differenciáló-irányító képesség 

fejlődésének kiemelt szenzitív időszaka. Ez elsősorban a nyílt jellegű mozgásvégrehajtások 

során megmutatkozó kreativitásban, a játékszituációkhoz történő gyors alkalmazkodásban ölt 

testet.  
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A tanulási terület nevelési-oktatási stratégiájában egyre fontosabb szerepet játszanak az 

egyéni tanulási útvonalakra épülő, kognitív dominanciájú, tanulóközpontú indirekt 

módszerek. Itt fokozatosan megjelenik a tanulók által szervezett, tervezett tanulás.  

A tanár-diák kapcsolatokban egyre kevésbé a hierarchián alapuló tekintélyelvű, mindinkább a 

mentor jellegű viszony kap hangsúlyos szerepet. A korosztály nevelését koordináló 

pedagógiai kultúra legfontosabb részét továbbra is a tanulók pozitív énképét, önismereti 

folyamatait alakító, a pedagógustól érkező formatív értékelés képezi, melyet az ön- és 

társértékelés egészít ki.  

A tradicionális sportágak meghatározó szereplőinek, olimpikonjainak megismerésével a 

tanulókat az általános iskolában megkezdett személyiségformáló tevékenység folytatásaként a 

nemzeti azonosságtudatra, a haza szeretetére neveljük, amelyben a példaképformálás kiemelt 

szerepet kap. 

A digitális technológiák segítségével a tanulói teljesítmények monitorozásán keresztül 

erősíthetjük a tanulói motivációt és igényt az egészségorientált fittség összetevők 

fejlesztésére. A technológia adta lehetőségek további felhasználásával az elméleti ismeretek 

elmélyítésére nyílik mód, különböző projektek megvalósításával, az aktív tanulás alapelvét 

követve. 

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő 

(motoros) tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel 

kialakult kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a 

különböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is 

hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános 

iskola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a 

mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és 

eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe 

veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a 

pontosság elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A 

testnevelésben a kommunikáció általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító 

módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A 

tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a 

kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc 

izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég 

csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére 

gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a 

procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan 

fontos, hogy a korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés 

tanítási-tanulási folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ digitális jelenlét, 

életvezetés és produktivitás ‒ fejlesztése a testnevelésnek és egészségfejlesztésnek is egyik 

kiemelt célja. A digitális kompetencia a testnevelés tantárgy esetében is elengedhetetlen, 

példaként említhető a teljesítménymonitorozás, a mozgáselemzés, az információkeresés, -

szűrés és -feldolgozás digitális eszközökkel történő megvalósítása. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a 

cselekvéses tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok 

által – a kognitív komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik 
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lehetővé a motoros tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, 

felidézése. A nyelvhasználat teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges 

ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon 

alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek 

(pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési 

játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és 

társas kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a 

szomatikus egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. 

A fejlesztés kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy 

tanulásának és tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a 

csapatsportokban fontos szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító 

tényezők (a közös célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és 

csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.). 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

iskola a kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok 

megismerésének egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a 

tanuló értelmezni tudja a sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A 

tanuló ezeknek a kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási 

tevékenységében is értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és 

produktumait. Önmaga kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy 

bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen 

területén, és elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás rekreációt támogató 

elemeit. A tanuló megtanulja értékként kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért 

eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és 

egészségfejlesztés a tanuló ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi 

teherbírását fejlesztve teszi képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. 

A sporttevékenység hozzájárul a munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, 

közösségi szemlélet, lelkiismeretesség, felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A 

testnevelésben és a sportban alkalom nyílik a bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a 

monotóniatűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, a vállalkozáshoz szükséges 

kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az önállóságot igénylő, 

döntési helyzeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a munkavégzés során is 

hasonló módon cselekedjen. A testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges eltöltésén 

keresztül, rekreatív hatásával – elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és 

regenerálódást. 

Az iskolai testnevelés óra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében - 

amelyen egészségi állapotváltozásuk miatt ideiglenesen illetve tartósan csökkent 

teljesítőképességű tanulók vesznek részt – a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az 

abból adódó egyéni sajátosságot maximálisan figyelembe véve, differenciáltan kell 

megvalósítania a fejlesztési feladatokat. Ezekhez a fejlesztési feladatokhoz nyújt segítséget a 

gyógytestnevelés témakör. 

A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a 

különböző sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus képességekben a tanuló 

önmagához mért fejlődése, ami egyre növekvő tanulói felelősségen alapuló eljárások (ön- és 

társértékelés) megjelenésével válik módszertanilag változatos repertoárrá. A motoros tanulói 

teljesítmények mellett az értékelés részét képezik még az érzelmi-akarati tényezők is. A 

minősítésbe beszámítható a tanuló által önállóan választott és rendszeresen gyakorolt 
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szabadidős vagy versenyszerű sporttevékenység, valamint a különböző sporteseményeken 

való szurkolói, szervezői és versenybírói aktivitás. Ez nemcsak emocionális, hanem 

pedagógiai és sportszakmai kérdés is. 

Diákjaink sikeres tanulmányi előmenetele és személyiségfejlesztése, valamint a fejlesztési 

folyamat korrigálása érdekében a következő eljárásokat alkalmazzuk. 

A tanulók személyiségfejlesztését elsősorban – rendszeres - formatív (fejlesztő) értékelési 

eljárás alkalmazásával segítjük. A normatív szemlélet alapján az érdemjegyek fontos elemei 

(visszacsatolás) a közös tanítás-tanulási folyamatnak úgy a diák, mint a tanár és szülő részére 

(órai munka). 

Diagnosztikus értékelési eljárások (felmérések) - konkrét - eredményei csupán tájékoztató 

jellegűek, a tanítási-tanulási folyamatot segítik. A teljesítményszintek a kimeneti feltételek 

által kerülnek meghatározásra. Ennek okán - a kapott eredmények - különösen fontos szerepet 

játszanak a fejlesztő folyamatban. 

A szummatív értékelési eljárásoknál - kritériumorientált szempontrendszer alapján - a 

gyakorlati bemutatások során született érdemjegyek, a sportági technikák végrehajtásának 

minőségéről adnak tájékoztatást. 

A tanuló testnevelés és sport tantárgyból szerzett osztályzata (félévi értesítő, év végi 

bizonyítvány) a következő számítás alapján születik: 

Formatív értékelés (normatív szempontrendszer), órai munka: 60% 

A formatív értékelés az elvárt kompetenciákban történő változást az alábbiak szerint 

vizsgálja: fegyelem, aktivitás (igyekezet), megbízhatóság, együttműködés (tutorálás), 

sportszerűség, önállóság, kreativitás, terminológia-artikuláció, metakommunikáció, 

önértékelés-monitorozás. 

 A formatív értékelésnél e változásokat 1-5 skálán  érdemjegyekkel jelezzük. 

Szummatív értékelés (kritériumorientált szempontrendszer), gyakorlati bemutatás: 40 % 

A szummatív értékelés a sportági technikák végrehajtását jellemzi. 

  

A szummatív értékelés során a következők szerint születik az érdemjegy: 

  

  0 - 30 % elégtelen (1)  

31 - 45 % elégséges (2)  

46 - 65 % közepes (3)  

66 - 85 % jó (4)  

86 - 100 % jeles (5) 
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9–10. évfolyam 

A pubertáskor viharos évei és annak fokozatos lecsengése tehető erre az időszakra. A 9. 

évfolyamba lépve a fiúk egy jelentős növekedési szakaszban vannak, melynek során 

koordinációs képességeik átmeneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között 

biológiai fejlettségük tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, 

gondos tervezést és differenciált terhelésadagolást igényel a pedagógus részéről. A lányok 7–

8. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási szakasza tovább folytatódik. Az 

egészségorientált képesség összetevők közül az aerob állóképesség fejlődése az előző évekhez 

hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek befolyásoló tényezője a testalkati 

átrendeződés és a motivációs bázis jelentős átalakulása. Itt hangsúlyossá válik a kognitív 

folyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű 

mozgásformák iránti – a szituációkhoz kötött és a személyiségvonást érintő – érdeklődés 

csökken, viszont a hatékony pedagógiai folyamatok eredményeként a különböző 

mozgásformák összetett hatásainak elérésére irányuló autonóm külső motiváció növekszik, 

mely idővel belső hajtóerővé válhat. A belépő tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő 

ritmikus gimnasztika és az aerobik jól illeszkedik a leányok megváltozott érdeklődéséhez. Az 

eredményesség, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása tekintetében a teljes 

középfokú nevelési-oktatási időszakban kulcsfontosságú tényezővé válnak a kortársak 

visszajelzései. 

A sportjátékok oktatása terén nagy kihívást jelent a tanulók eltérő általános iskolai 

előképzettségének összehangolása; oktatásmódszertani szempontból fokozott jelentőséget kap 

a társtanítás, társtutorálás. Az előző években kialakított sokoldalú, széles körű 

mozgásműveltség az eltérő sportágspecifikus tudástartalmak problematikáját hatékonyan 

képes feloldani. A cél elsősorban a fair play szabályai melletti folyamatos játék kialakítása, 

melynek során fokozatosan formálódik a tanulók önszabályozó képessége. A tanulók egyre 

inkább felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 

lehetőségeit.  

Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. Ebből 

kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú 

eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége 

javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének.  

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

− a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően 

(fegyelmezetten, határozottan, lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) 

törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 
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− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat 

önállóan, tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a tulajdonságokat tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A 9. előkészítő évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 102 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
14 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 16 

Torna jellegű feladatmegoldások 
14 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok 22 

Testnevelési és népi játékok 13 

Önvédelmi és küzdősportok 10 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 13 

Úszás 0 

Összes óraszám: 102 
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TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre 

társait is motiválja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

− 4 ütemű szabadgyakorlatok tervezése segítséggel 

− Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

− Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

− Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer 

gyakorlatokkal  

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása 

segítséggel, azok önálló gyakorlása 

− A gyakorlatvezetési módok megértése,  

− Légzőgyakorlatok végrehajtása 

− A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és 

végrehajtása 

− Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok közös 

összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

− A sportágspecifikus bemelegítések közös összeállítása, azok önálló gyakorlása tanári 

kontrollal 

− A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák alkalmazása tanári segítséggel 

− Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

FOGALMAK 
légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, 

elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 

betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 

hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismeri és alkalmazza azokat a 
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relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre. Cél, hogy a 

tanuló tervezze meg az elváltozása, betegsége pozitív irányú megváltozását elősegítő 

egyszerűbb gyakorlatokat tanári segítséggel, és azokat önállóan végre tudja hajtani. 

 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikát az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

− Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

− Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

− Futások: 

● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és 

kombinációkban, variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

● Folyamatos futások 10-12 percen keresztül egyenletes ritmusban  

● Egyenletes futások tempótartással megadott időre 

− Ugrások: 

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések 

dinamikus mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, indiánszökdelés 
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azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, 

egy- és háromlépéses sorozatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások 

sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros lábon) 

− Dobások:  

● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

FOGALMAK 
álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, induló jel, lépéshossz, 

lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos időmérés, 

állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, 

futófeladatok 

A gyógytestnevelés-órán atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók 

állóképessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 

ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 

dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. Cél, 

hogy a tanulók ismerjék meg az atlétikai jellegű feladatok közül a betegségük, elváltozásuk 

számára kontraindikált gyakorlatokat. 

 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemekből elemkapcsolatokat összeállítani, majd 

bemutatni. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

− A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek 

nehézségi fokának emelése differenciáltan 

− A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

− A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

− A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 
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− A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 

végrehajtása 

− A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

− Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé 

− A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

− Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Fellendülés kézállásba, 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

Lányoknak: 

− Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés 

● Ülések, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, különböző kartartásokkal  

Fiúknak: 

− Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe 

FOGALMAK 
emelés fejállásba, átguggolás, támaszugrások első és második íve, utánlépés, térdelőállások, 

lebegőállások, hajlított támasz, lebegőtámasz 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok 

kivételével, elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását.  

TÉMAKÖR: Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül 

fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott 

ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Ritmikus gimnasztika: 

− A nőies, szép mozgás előkészítésének gyakorlatai 

− Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés 

● forgások: fordulatok állásban  

● egyensúlyelemek: lebegőállások, lábemelések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

− Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások 

● karika: lendítés, karikakörzések 

● Esztétikus és harmonikus végrehajtások 

Aerobik: 

− A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási 

képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

− Alaplépések elsajátítása 

− szökdelések forgással, kéz- és lábmozgásokkal, irány- és helyzetváltoztatásokkal, a 

zenével összhangban történő végrehajtással 

− Az aerobikedzés felépítésének megismerése, a különböző edzésszakaszok (bemelegítő, 

aerob, erősítő-tónusfokozó, nyújtó) alap-mozgásanyagának elsajátítása 

FOGALMAK 
laza kötéltartás, low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, 

ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi 

hajlékonyság 

A gyógytestnevelés-órán ismerjék meg a tanulók a ritmikus gimnasztika és 

aerobikgyakorlatok azon elemeit, amelyeket alkalmazhatnak betegségük, elváltozásuk 

javítását szolgáló gyakorlatok végrehajtásakor. 

TÉMAKÖR: Sportjátékok  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese,  

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak elsajátítása, alkalmazása 

− A folyamatos csapatjáték kialakítása szabálymódosítások mellett 

− A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése,  

− A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása 

− A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek felismerése, 

tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 

− Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

− A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

− Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) gyakorlása 

− Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

− Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása 

−  Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

− A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

− Kézilabda: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések – célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok egy labdával (pl. 

háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások) kapura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások majd különböző lendületszerzési módot követő beugrásból, félaktív, 

védőjátékos ellen 

● Alapvető szabályok elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

− Kosárlabda: 

●  A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 

védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 

leérkezések – alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy 
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és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 

módok alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

− Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása  

● Forgásszabály alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és elleni játék könnyített szabályokkal 

− Labdarúgás: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások – 

alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított 

labdával, mozgásból,  

− Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a 

helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások – alkalmazása 

kisjátékokban, mérkőzésjátékokban  

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és kétérintős játékokkal 

● Labdavezetések, átadások, átvételek alkalmazása kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, védő elleni palánkra ütött labdával  

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből  

● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése  

● Csereszituációk kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Emberfogásos védekezés kialakítása 

● Létszámazonos kisjátékok a tanulók által alakított szabályok szerint 

FOGALMAK 
játékrendszer, egyéni és csapattaktika, területvédekezés, emberfogás, elzárás, felső egyenes 

nyitás, sáncolás, forgásszabály, alapfelállás, gyorsindulás, lerohanás, pozíciós játék, 

alakzatbontás és alakzatépítés, területvédekezés, emberfogásos védekezés, helyezkedés 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 
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beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig 

tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan alkalmazza.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit az adott 

játékhelyzetnek megfelelően alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi; 

− a szabályjátékok alkotó részese. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, 

következetes betartása 

− A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő fogó- 

és futójátékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres 

területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

− Az azonos pályán párhuzamosan zajló 2 vagy több önálló fogó- és futójátékban az 

irányváltoztatások, az elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására 

épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az 

oldalvonalon) 

− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és 

csapatszintű célzó játékokban 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

− A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást 

segítő páros, csoportos versengő játékok 

− A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 
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− Önálló tanulói kreativitáson alapuló szabályalkotás (pl. célfelület fajtája, átadási módok, 

pálya méretei és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban 

− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos, manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

− Táncok: a forgástechnika tudatosítása és gyakoroltatása, forgások egyénileg és párban. A 

forgás és forgatás módozatainak megismerése 

− Az erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája. Táncalkalmak, táncrend, a táncház szerepe 

− A tánc dinamikai és ritmikai elemeinek pontos kivitelezése, az ugrókészség javítása. Erő- 

és állóképesség-fejlesztés 

FOGALMAK 
szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep, forgástechnika (tánc), 

táncrend, dinamikus és statikus célfelületek 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és 

népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák elsajátítása  

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

−  Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

−  Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a 

gyorsaságot, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő, páros, 

csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

− Küzdőtávolság megtartására és csökkentésére irányuló összetett játékok, sarok- és 

oldalszituáció megoldását segítő, támadást és védekezést segítő küzdőjátékok 
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− Térérzékelést segítő összetett játékok küzdőtechnikák alkalmazásával, eszköz nélkül és 

eszközzel 

− Egy és több választásos reakciót fejlesztő páros játékok küzdőtechnikák alkalmazásával 

− Az ellenfél mozgásritmusának érzékelését fejlesztő játékok 

− A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának 

elsajátítása 

− A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

− A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra, védekezésekre, 

ellentámadásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres képességfejlesztő célú alkalmazása 

− Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák elsajátítása 

− A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak végrehajtása 

FOGALMAK 
fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon 

technikai gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és küzdősport 

kiválasztását. 

 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása a társak körében 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, (síelés, korcsolyázás, jégkorong, 

kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 
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− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek összeállítása tanári segítséggel, azok végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a 

turistajelzések ismerete, alkalmazása.  

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 
görhoki, nordic walking, túrakenu, kajak, lövészet, kerékpártúra, életmód, vándortábor, 

sátortábor 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 

megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve 

betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 

egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

 

 

A 9. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 102 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
10 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 12 

Torna jellegű feladatmegoldások 
12 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok 18 

Testnevelési és népi játékok 10 

Önvédelmi és küzdősportok 0 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  20  

Úszás 20  

Összes óraszám: 102 
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TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre 

társait is motiválja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

− 4 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 

− Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

− Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

− Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása 

segítséggel, azok önálló gyakorlása 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

− A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén azok 

alkalmazása 

− Légzőgyakorlatok végrehajtása 

− A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és 

végrehajtása 

− Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok közös 

összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

− A sportágspecifikus bemelegítések közös összeállítása, levezetése társaknak tanári 

kontrollal 

− A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák önálló alkalmazása 

− Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

FOGALMAK 
légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, 

elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 

betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 
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hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismeri és alkalmazza azokat a 

relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre. Cél, hogy a 

tanuló tervezze meg az elváltozása, betegsége pozitív irányú megváltozását elősegítő 

egyszerűbb gyakorlatokat tanári segítséggel, és azokat önállóan végre tudja hajtani. 

 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikát az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A futó- és dobóiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

− Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

− Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

− Futások: 

● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és 

kombinációkban, variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra 

● Folyamatos futások 10-12 percen keresztül egyenletes ritmusban  

● Egyenletes futások tempótartással megadott időre 

− Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy vető technika 

választása kötelező): 
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● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

● Kislabdahajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel járásból és lendületből célra és 

távolságra. Ismerkedés a lekészítés mozdulatával 

FOGALMAK 
álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, induló jel, lépéshossz, 

lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos időmérés, előkészítő 

gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, anaerob, hajlékonyság, 

biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, dobószektor 

A gyógytestnevelés-órán atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók 

állóképessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 

ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 

dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. Cél, 

hogy a tanulók ismerjék meg az atlétikai jellegű feladatok közül a betegségük, elváltozásuk 

számára kontraindikált gyakorlatokat. 

 

 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemekből elemkapcsolatokat összeállítani, majd 

bemutatni. 

 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

− A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek 

nehézségi fokának emelése differenciáltan 

− A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

− A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

− A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 
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− A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 

végrehajtása 

− A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

− Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

− A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

− Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba – kísérletek 

● Fellendülés kézállásba 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

FOGALMAK 
emelés fejállásba, átguggolás, támaszugrások első és második íve, utánlépés, térdelőállások, 

lebegőállások, hajlított támasz, lebegőtámasz,  

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok 

kivételével, elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását.  

TÉMAKÖR: Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül 

fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott 

ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Ritmikus gimnasztika: 

− A nőies, szép mozgás előkészítésének gyakorlatai 
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− Egy választott szerrel három technikai elem készségszintű elsajátítása 

− Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

− Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon 

− Esztétikus és harmonikus végrehajtások 

Aerobik: 

− A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási 

képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

− Alaplépések elsajátítása 

− szökdelések forgással, kéz- és lábmozgásokkal, irány- és helyzetváltoztatásokkal, a 

zenével összhangban történő végrehajtással 

− Sorozatok összeállítása, ismétlése zenére 

− Az aerobikedzés felépítésének megismerése, a különböző edzésszakaszok (bemelegítő, 

aerob, erősítő-tónusfokozó, nyújtó) alap-mozgásanyagának elsajátítása 

FOGALMAK 
laza kötéltartás, low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, 

ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi 

hajlékonyság 

A gyógytestnevelés-órán ismerjék meg a tanulók a ritmikus gimnasztika és 

aerobikgyakorlatok azon elemeit, amelyeket alkalmazhatnak betegségük, elváltozásuk 

javítását szolgáló gyakorlatok végrehajtásakor. 

 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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− Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak elsajátítása, alkalmazása 

− A folyamatos csapatjáték kialakítása szabálymódosítások mellett 

− A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése 

− A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása 

− A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek felismerése, 

tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 

− Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

− A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

− Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) gyakorlása 

− Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

− Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása 

−  Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

− A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

− Kézilabda: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések – célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok egy labdával (pl. 

háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások,) kapura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, majd különböző lendületszerzési módot követő beugrásból, 

félaktív, majd aktív védőjátékos ellen 

● Alapvető szabályok elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

− Kosárlabda: 

●  A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 

védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 

leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy 

és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 

módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 
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● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

− Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával,  

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Forgásszabály alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 

− Labdarúgás: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások – tudatos 

és célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított 

labdával, mozgásból, valamint létszámfölényes játékhelyzetekben 

− Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a 

helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások – alkalmazása 

kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és kétérintős játékokkal 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása kisjátékokban 

és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív, aktív védő elleni palánkra ütött labdával 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből  

● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése 

● Csereszituációk kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Emberfogásos védekezés kialakítása 

● Létszámazonos kisjátékok a tanulók által alakított szabályok szerint 

FOGALMAK 
játékrendszer, egyéni és csapattaktika, területvédekezés, emberfogás, elzárás, felső egyenes 

nyitás, sáncolás, forgásszabály, alapfelállás, gyorsindulás, lerohanás, pozíciós játék, 

alakzatbontás és alakzatépítés, területvédekezés, emberfogásos védekezés, helyezkedés 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 
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beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig 

tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi; 

− a szabályjátékok alkotó részese. 

 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, 

következetes betartása 

− A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő fogó- 

és futójátékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres 

területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

− Az azonos pályán párhuzamosan zajló 2 vagy több önálló fogó- és futójátékban az 

irányváltoztatások, az elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására 

épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az 

oldalvonalon) 

− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és 

csapatszintű célzó játékokban 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

− A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást 

segítő páros, csoportos versengő játékok 
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− A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− Önálló tanulói kreativitáson alapuló szabályalkotás (pl. célfelület fajtája, átadási módok, 

pálya méretei és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban 

− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos, manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

− Táncok: a forgástechnika tudatosítása és gyakoroltatása, forgások egyénileg és párban. A 

forgás és forgatás módozatainak megismerése 

− Az erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája. Táncalkalmak, táncrend, a táncház szerepe 

− A tánc dinamikai és ritmikai elemeinek pontos kivitelezése, az ugrókészség javítása. Erő- 

és állóképesség-fejlesztés 

FOGALMAK 
szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep, forgástechnika (tánc), 

táncrend, dinamikus és statikus célfelületek 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és 

népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

 

 

 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− különbséget tudjon tenni a tollaslabda mozgásrendszerének szabadidős és versenysport 

jellegű megjelenési és alkalmazási formái között. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− motivált lesz a tollaslabda sportági és szabadidős formában történő szakszerű gyakorlati 

alkalmazására. 

− spotműveltsége bővül, az egyéb témakörökben szerzett ismeretei közötti összefüggéseket 

érti. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Tollaslabda: 

− elméleti alapok, összefüggések (hajító mozgás, egyensúly, ütőfogások, biomechanikai 

alapelvek, taktikai alapelvek). 

− a tollaslabdázás egyetemes és hazai története, versenyrendszere. 

− alapállás. 

− ügyességfejlesztő gyakorlatok – helyzet és helyváltoztató gyakorlatok-több érintés-

két labda, egy ember- két labda páronként –add és fuss gyakorlatok. 

− lábmunka alapok – oldalazó mozgás, mélységbeli mozgás. 

− támadó és védekező ütések- tenyeres és fonák oldal megjátszásai formái. 

− játékok –kötött szabályokkal (játéktér, ütésmód, szerepkör) 

− egyes játék. 

− páros játék. 

− adogatás formái- tenyeres, fonák – kiemelés, ejtés. 

FOGALMAK 
súlypont, egyensúly-sportágtechnikai értelmezése, egyensúly-taktikai értelmezése, egyenes 
ütés, kereszt ütés, kiemelés, megütés, leütés, ütőfogás, ritmus, dinamika, támadás, 
védekezés, ütőfogás, együttműködés, hajító mozgás  
A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 
mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 
megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve 
betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok 
adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 
egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 
A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 
természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó 
fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 
 

TÉMAKÖR: Úszás 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat 

tudatosan rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a természetes vizekben 

is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

− önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai tevékenységet. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési 

szokások automatizálása 

− A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő hatásaival és egészségtani 

kockázataival összefüggő ismeretanyag elmélyítése 

− A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

− A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 

− A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, áramlatok, 

hullámzás stb.) 

− Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása. Vízből mentés gyakorlása 

passzív társsal 

− A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

− A választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

− A tanult úszásnemekhez kapcsolódó rajttechnikák és fordulások elsajátítása 

− A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

− Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

− Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

− Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

− Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 

− Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

FOGALMAK 
rajttechnikák, fordulók, hullámzás, áramlat, szauna, wellness 

A gyógytestnevelés-órán a különböző úszásnemek technikajavító gyakorlatai, valamint az 

egyéb vízben végzett gyakorlatok alkalmazásával, a tanuló elváltozásainak 

figyelembevételével valósul meg a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a 

légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség növelése. A tanulók legyenek képesek tanári 

segítséggel összeállítani úszó-feladatsorokat, amelyek elősegítik betegségük, elváltozásuk 

pozitív irányú megváltoztatását. 

 

 

A 10. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 102 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
12 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 16 

Torna jellegű feladatmegoldások 
18 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok 20 

Testnevelési és népi játékok 11 

Önvédelmi és küzdősportok 25  

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 0  
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Úszás 0 

Összes óraszám: 102 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre 

társait is motiválja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

− 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 

− Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

− Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

− Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok önálló gyakorlása 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

− A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén azok 

alkalmazása 

− Légzőgyakorlatok végrehajtása 

− A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása és 

végrehajtása 

− Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

− A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári 

kontrollal 

− A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák önálló alkalmazása 

− Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

− Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel 
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FOGALMAK 
légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, 

elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 

betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 

hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismeri és alkalmazza azokat a 

relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre. Cél, hogy a 

tanuló tervezze meg az elváltozása, betegsége pozitív irányú megváltozását elősegítő 

egyszerűbb gyakorlatokat tanári segítséggel, és azokat önállóan végre tudja hajtani. 

 

 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikát az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

− Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

− Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

− Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

− Futások: 
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● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és 

kombinációkban, variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, 

térdelőrajt rajttámlából versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. 

● Váltóversenyek rövidített (pl.: 4×50 m, 4×200 m) távokon alsó vagy felső 

botátadással. Váltósorrend és váltótávolság segítséggel történő kialakítása 

● Folyamatos futások 10-12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

● Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

− Ugrások: 

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések 

dinamikus mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, 

egy- és háromlépéses sorozatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások 

sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros lábon) 

● Hasmánt, átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény 

tető, dobbantó). Hasmánt, átlépő és flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból 

gumiszalagra, lécre 

● Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással. 

Versenyszerű ugrások eredményre. Ismerkedés a homorító és ollózó technika 

alapjaival emelt elugró helyről, közepes távolságról (4–8 lépés) nekifutással  

− Dobások: 

● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

● Kislabdahajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel járásból és lendületből célra és 

távolságra. Ismerkedés a lekészítés mozdulatával 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel vagy háttal 

becsúszással. Ismerkedés a forgással történő lökés technikájával 

FOGALMAK 
álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, 

induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 

A gyógytestnevelés-órán tovább fejleszthető a tanulók állóképessége. A differenciált, 

egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok elősegítik a keringési 

rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával 

jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. Cél, hogy a tanulók ismerjék meg az atlétikai jellegű 

feladatok közül a betegségük, elváltozásuk számára kontraindikált gyakorlatokat. 

 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

 

 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

− A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek 

nehézségi fokának emelése differenciáltan 

− A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

− A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

− A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

− A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 

végrehajtása 

− A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

− Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

− A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

− Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba – kísérletek 

● Fellendülés kézállásba, a kézállás megtartása 1-2 mp-ig 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 



 
 

778 

 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószekrényen terpeszátugrás 

Lányoknak: 

− Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 

− Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Vállátfordulás előre 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

FOGALMAK 
kézenátfordulás, fejenátfordulás, emelés fejállásba, tarkóbillenés, átguggolás, támaszugrások 

első és második íve, utánlépés, térdelőállások, lebegőállások vállátfordulás, hajlított támasz, 

lebegőtámasz 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok 

kivételével, elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását.  

TÉMAKÖR: Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül 

fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott 

ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot 

összeállítani, majd bemutatni. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Ritmikus gimnasztika: 

− A nőies, szép mozgás előkészítésének gyakorlatai 

− Egy választott szerrel három technikai elem készségszintű elsajátítása 

− Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, ördögugrás, 

őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

− Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, dobások-elkapások 

− Esztétikus és harmonikus végrehajtások 

Aerobik: 

− A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási 

képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

− Alaplépések elsajátítása, lépéskombinációk végrehajtása 

− szökdelések forgással, kéz- és lábmozgásokkal, irány- és helyzetváltoztatásokkal, a 

zenével összhangban történő végrehajtással 

− Sorozatok összeállítása, ismétlése zenére 

− Az aerobikedzés felépítésének megismerése, a különböző edzésszakaszok (bemelegítő, 

aerob, erősítő-tónusfokozó, nyújtó) alap-mozgásanyagának elsajátítása 

− Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések megismerése 

FOGALMAK 
laza kötéltartás, low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, 

ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi 

hajlékonyság 

A gyógytestnevelés-órán ismerjék meg a tanulók a ritmikus gimnasztika és 

aerobikgyakorlatok azon elemeit, amelyeket alkalmazhatnak betegségük, elváltozásuk 

javítását szolgáló gyakorlatok végrehajtásakor. 

 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

− A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

− A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

− A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása 

− A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek felismerése, 

tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 

− Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

− A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

− Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

− Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

− Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása 

−  Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

− Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása) 

− A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

− Kézilabda: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések – célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok egy és több 

labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 
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● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, indulócselek alkalmazása) 

kapura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot 

követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd aktív védőjátékos ellen 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

− Kosárlabda: 

●  A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 

védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 

leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy 

és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 

módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra dobással 

befejezve 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

− Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 

− Labdarúgás: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások – tudatos 

és célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított 

labdával, mozgásból, valamint létszámfölényes játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés alkalmazása a játékban 
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● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával  

− Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a 

helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések 

irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és kétérintős játékokkal 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása kisjátékokban 

és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív, aktív védő elleni palánkra ütött labdával 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből nehezített körülmények között 

● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése, a kapus és a védő játékosok 

együttműködése 

● Csereszituációk kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kialakítása 

● Létszámazonos kisjátékok a tanulók által alakított szabályok szerint 

FOGALMAK 
játékrendszer, egyéni és csapattaktika, területvédekezés, emberfogás, elzárás, felső egyenes 

nyitás, sáncolás, forgásszabály, alapfelállás, gyorsindulás, lerohanás, pozíciós játék, 

alakzatbontás és alakzatépítés, területvédekezés, emberfogásos védekezés, helyezkedés 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig 

tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 
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− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 
 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, 

következetes betartása 

− A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő fogó- 

és futójátékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres 

területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

− Az azonos pályán párhuzamosan zajló 2 vagy több önálló fogó- és futójátékban az 

irányváltoztatások, az elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására 

épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az 

oldalvonalon) 

− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és 

csapatszintű célzó játékokban 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

− A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást 

segítő páros, csoportos versengő játékok 

− A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− Önálló tanulói kreativitáson alapuló szabályalkotás (pl. célfelület fajtája, átadási módok, 

pálya méretei és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban 

− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos, manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

− Táncok: a forgástechnika tudatosítása és gyakoroltatása, forgások egyénileg és párban. A 

forgás és forgatás módozatainak megismerése 

− Az erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája. Táncalkalmak, táncrend, a táncház szerepe 
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− A tánc dinamikai és ritmikai elemeinek pontos kivitelezése, az ugrókészség javítása. Erő- 

és állóképesség-fejlesztés 

FOGALMAK 
szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep, forgástechnika (tánc), 

táncrend, dinamikus és statikus célfelületek 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és 

népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

−  Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

−  Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a 

gyorsaságot, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő, páros, 

csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

− Küzdőtávolság megtartására és csökkentésére irányuló összetett játékok, sarok- és 

oldalszituáció megoldását segítő, támadást és védekezést segítő küzdőjátékok 

− Térérzékelést segítő összetett játékok küzdőtechnikák alkalmazásával, eszköz nélkül és 

eszközzel 

− Egy és több választásos reakciót fejlesztő páros játékok küzdőtechnikák alkalmazásával 

− Az ellenfél mozgásritmusának érzékelését fejlesztő játékok 

− A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának 

elsajátítása 

− A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

− A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra, védekezésekre, 

ellentámadásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres képességfejlesztő célú alkalmazása 

− Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 
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− Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

− Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák jártasságszintű elsajátítása 

− Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

jártasságszintű elsajátítása 

− Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és 

ellentámadások biztonságos, jártasságszintű végrehajtása 

− Dzsúdógurulás alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása harántterpeszállásból 

indulva, mindkét irányba, előre és hátra 

− A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének jártasságszintű alkalmazása a 

küzdőfeladatokban 

− A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Birkózás 

● A gerincoszlop mozgékonyságát a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból  

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo 

jellegű földharcjátékokban 

− Dzsúdó 

● Társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharc technikák 

● A bokasöprés, technikájának elsajátítása passzív ellenfélen 

FOGALMAK 
fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, rézsútleszorítások, oldalsó 

leszorítások, bokasöprés 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon 

technikai gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 
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rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és küzdősport 

kiválasztását. 

 

 

 

11–12. évfolyam 

Az ifjúkor küszöbéhez érkezett diákok testalkati változásai lelassulnak, kialakulnak a 

felnőttkori testarányok, ami a mozgáskoordináció jelentős minőségi javulásában ölt testet. 

Személyiségük kiegyensúlyozottabbá válik, a pubertáskori érzelmi labilitás fokozatosan 

megszűnik, kialakul a tanulókban a sajátos egyedi értékrend, mely áthatja mindennapi 

tevékenységüket. A tanulókban tudatosul a sport egészségmegőrzésben betöltött szerepe, 

módszerei. Az előző években elsajátított széles körű és sokoldalú mozgásműveltségük 

birtokában többé-kevésbé kialakult érdeklődési körrel rendelkeznek a mozgás területén. 

A 11. évfolyamba lépő tanulók nevelésének fontos feladata, hogy az őket érő pedagógiai 

hatásrendszerek eredményeként olyan sportágat válasszanak és űzzenek rendszeresen, amely 

a felnőtté válást követően hosszú évekre, évtizedekre meghatározza életminőségüket. Ezt a 

törekvést az önálló tanulói kezdeményezéseket preferáló, indirekt oktatásmódszertani 

eljárások, tanítási stílusok hatékonyan támogatják, egyúttal a tanulók belső motivációját 

jelentősen növelik. A fokozatosan előtérbe kerülő tanulói döntések sorozatára épülő 

módszerek egyre inkább kiterjednek a tanulási célok kijelölésén keresztül a megvalósítás 

lépéseinek kidolgozásáig, valamint az értékelés módszereinek meghatározásáig, 

végrehajtásáig. Ebben a tanár szerepe a konstruktív szemléletnek megfelelően átalakul 

egyfajta segítővé, facilitátorrá. A pedagógus nevelési stílusát a tanulót egyre inkább 

felnőttként kezelő bizalomteljes légkör uralja. 

A tanuló társakkal történő versengő és együttműködő mozgásformáiban a nagyfokú 

tolerancia, a fair play szellemisége már természetes módon kirajzolódik. Ismeri és önállóan 

végrehajtja a különböző sportmozgások általános és speciális bemelegítő gyakorlatait, 

edzettséget fejlesztő eljárásait és sportági mozgástechnikáit. Szívesen és otthonosan mozog az 

uszodai környezetben, értékként kezeli a természetben, a szabad levegőn végzett 

mozgásformákat. A nevelési-oktatási szakasz végére kész megküzdési stratégiákkal 

rendelkezik a civilizációs ártalmak elhárítására. 

A megfelelő pedagógiai tevékenység hatására a felnőttkor küszöbén a köznevelésből kilépő 

tanulóifjúság a testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület eszköz- és hatásrendszereit 

felhasználva az egészséget értékként kezelő, élete természetes részének tekintő 

magatartásformákat alakít ki. A magas szintű jóllét elérésével olyan személyiségvonásokat 

alakít ki, melyekkel a társadalom pozitív szemléletű, rugalmas, innovatív és hasznos tagjává 

válik. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

− a testedzés, a sport személyiségjellemzői mentén (fegyelmezetten, határozottan, 

lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) hajtja végre az elsajátított 

mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 
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− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat 

önállóan, tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a képességeket tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A 11. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 102 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
10 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 18 

Torna jellegű feladatmegoldások 
17 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok 19 

Testnevelési és népi játékok 8 

Önvédelmi és küzdősportok 16 
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Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 14 

Úszás  0 

Összes óraszám: 102 

 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre 

társait is motiválja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

önálló tervezése és végrehajtása 

− 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése 

− Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása 

− Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

− Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok tudatos gyakorlása 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

− A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

− Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

− A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, 

végrehajtása 

− Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése 

− A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

− Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

FOGALMAK 
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légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók 

megismerik, elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az 

elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve 

nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és 

alkalmazzák azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, 

betegségükre. A cél, hogy váljanak képessé az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú 

megváltozását elősegítő egyszerűbb gyakorlatok tervezésére tanári segítséggel, majd 

önállóan. 

 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

− Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

− Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Futások: 

− A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és 

társmegfigyelés segítségével 

− Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt 

szabályos végrehajtása 

− Váltófutások rövidített távon (4x50 m, 4x200 m) felső váltással 

− Folyamatos futások 8–12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 
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− Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

− Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, 

rendszeres alkalmazása 

Ugrások: 

− Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség 

fejlesztésével, ön- és társmegfigyelés segítségével 

− A megismert elugrótechnikák gyakorlása 

− A megismert magasugró technikák gyakorlása 

Dobások: 

− Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

− Kislabdahajítás célra és távolságra 5–9 lépés nekifutással 

− Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal.  

FOGALMAK 
álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, 

induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 

A gyógytestnevelés-órák keretében atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a 

tanulók állóképessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 

ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 

dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. A cél, 

hogy a tanulók ismerjék az atlétikai jellegű feladatok közül a betegségük, elváltozásuk 

számára kontraindikált gyakorlatokat. 

 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 17 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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− A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

− A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre 

emelése és gyakorlása 

− Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

− A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) szinten tartása, további fejlesztése 

− A segítségadás készségszintű alkalmazása 

− A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

− A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 

végrehajtása 

− A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

− Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

− A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

 

 

− Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

● Fellendülés kézállásba 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások, átterpesztések 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

− Ugrószekrényen: 

● Az előző évfolyamokon tanultak gyakorlása, az elugrás távolságának, az ugrás 

hosszának és magasságának növelésével 

Lányoknak: 

− Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 
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● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 

● Leugrások feladatokkal 

Fiúknak: 

− Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre 

● Húzódás-tolódás támaszba 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

 

FOGALMAK 
húzódás-tolódás támaszba 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok – a kontraindikált gyakorlatok 

kivételével – elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását. 

 

TÉMAKÖR: Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott ritmikus 

gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Ritmikus gimnasztika: 

− A korábban tanult mozgások magasabb szintű végrehajtása 

− Egy választott szerrel alapvető technikai elemek készségszintű elsajátítása, 

alkalmazása 

− Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, 

ördögugrás, őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 



 
 

793 

 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

− Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, dobások-

elkapások 

− A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, 

egyensúlyozási képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további 

fejlesztése 

− Aerobik: 

− Nyolcütemű alaplépésekből álló blokkok variációiból a tanulók által összeállított 

mozgáskombinációk végrehajtása 

− Az aerobikedzés különböző edzésszakaszaihoz tartozó mozgásanyag pontos, a zenei 

ütemhez igazított, harmonikus végrehajtása. A mozgásformák fejlesztő hatásainak 

tudatosítása 

− Gyakorlatsorok kéziszerrel történő végrehajtása 

− Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések elsajátítása és felhasználása 

FOGALMAK 
alaplépések, low impact alaplépés, high impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, 

ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi 

hajlékonyság 

 A gyógytestnevelés-órán ismerjék és alkalmazzák a tanulók a ritmikus gimnasztikai és 

aerobikgyakorlatok azon elemeit, amelyeket beépíthetnek a betegségük, elváltozásuk javítását 

szolgáló gyakorlatok tervezésekor. 

 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak elsajátítása, alkalmazása 



 
 

794 

 

− A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

− A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

− A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony és 

célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban 

− Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre 

történő mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása 

− A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

− Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

− Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

− Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások 

összehangolt gyakorlása 

− Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

− Játékvezetés gyakorlása 

− A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

− Kézilabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és 

lefordulással, felugrások-leérkezések – célszerű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok növekvő 

sebességgel egy és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs 

alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, indulócselek 

alkalmazása) kapura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési 

módot követő felugrásból, beugrásból a folyamatos játéktevékenységek során 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

− Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, 

felugrások egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű 

megállás egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő 
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egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a 

mérkőzésjátékokban 

● Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

● Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika 

mellett – a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a 

folyamatos játék során 

● Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

● Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

− Röplabda 

● A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az 

eredményes játék érdekében 

− Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő 

mozgássebesség és dinamika (növekvő energiabefektetéssel) mellett – tudatos és 

célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő sebességgel, dinamikával 

történő végrehajtása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított 

labdával, mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés alkalmazása a játék során 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz igazítva 

− Floorball 

● Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő 

alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, 

cselezések irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 
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● Labdatartást fejlesztő játékok 

● A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző védekezési formák 

megismerése 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

FOGALMAK 
játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, elzárás-leválás, leütés, 

felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos kapura lövés, támadó és védekező 

stratégia, alapfelállás, pozíciós játék 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és 

az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és 

csapatszintű célzó játékokban 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

− A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást 

segítő páros, csoportos versengő játékok 

− A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 
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− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya méretei 

és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez adaptált 

támadó és védő szerepek gyakorlása 

− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

− Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros forgás és a 

forgástechnika fejlesztése 

− A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus tananyagának bővítése 

− Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a 

partnerkapcsolat fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán keresztül 

FOGALMAK 
besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus és statikus 

célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, táncrend, táncszók 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és 

népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

− Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

− Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 



 
 

798 

 

− Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a 

társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással) 

− Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

− Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

− Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 

− Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

− A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban 

− A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása 

− A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

− Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítás technikák gyakorlása a különböző mini judo 

jellegű földharcjátékokban 

 

 

− Dzsúdó 

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 
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● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív ellenfélen 

FOGALMAK 
fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, bokasöprés, nagy külső 

horogdobás, nagy belső horogdobás 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon 

technikai gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és küzdősport 

kiválasztását. 

 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, tudatos alkalmazása a mindennapos életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése (síelés, korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, 

túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 
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− A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó 

sportolás és egészséges életvitel iránti igény kialakításához 

− Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi 

stresszhelyzetek feloldásában 

− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 
tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, teljesítménytúra, Országos 

Kéktúra 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók olyan 

testgyakorlatokkal, sportokkal ismerkednek meg, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük 

ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát 

alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi 

állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

 

A 12. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 84 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
9 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 8 

Torna jellegű feladatmegoldások 
10 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok 17 

Testnevelési és népi játékok 6 

Önvédelmi és küzdősportok 8 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 8 

Tánc 18 

Összes óraszám: 84 

 
 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 9 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre 

társait is motiválja. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

önálló tervezése és végrehajtása 

− 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak 

− Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása 

− Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

− Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok tudatos gyakorlása 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

− A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

− Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

− A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, 

végrehajtása, vezetése a társaknak 

− Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  

− A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

− Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

− Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

 

 

FOGALMAK 
légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók 

megismerik, elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az 

elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve 

nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és 

alkalmazzák azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, 

betegségükre. A cél, hogy váljanak képessé az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú 

megváltozását elősegítő egyszerűbb gyakorlatok tervezésére tanári segítséggel, majd 

önállóan. 
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TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

− Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

− Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

− Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Futások: 

− A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és 

társmegfigyelés segítségével 

− Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt 

szabályos végrehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel 

− Váltófutások versenyszerűen rövidített távon (4x50 m, 4x200 m) felső váltással, 

indulójelhez igazodva, minél kisebb sebességvesztéssel. Váltósorrend önálló kialakítása, 

váltótávolság gyakorlással történő kimérése 

− Folyamatos futások 8–12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

− Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

− Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, 

rendszeres alkalmazása 

Ugrások: 
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− Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség 

fejlesztésével, ön- és társmegfigyelés segítségével 

− A megismert elugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az egyénileg 

kiválasztott technikával 

− A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az 

egyénileg kiválasztott technikával 

Dobások: 

− Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

− Kislabdahajítás célra és versenyszerűen távolságra 5–9 lépés nekifutással 

− Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 

kg-os (lányok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával 

FOGALMAK 
álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, 

induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 

A gyógytestnevelés-órák keretében jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók 

állóképessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 

ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 

dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. A cél, 

hogy a tanulók ismerjék az atlétikai jellegű feladatok közül a betegségük, elváltozásuk 

számára kontraindikált gyakorlatokat. 

 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

− A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre 

emelése és gyakorlása 
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− Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

− A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) szinten tartása, további fejlesztése 

− A segítségadás készségszintű alkalmazása 

− A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

− A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 

végrehajtása 

− A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

− Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

− A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

− Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

● Fellendülés kézállásba 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások, átterpesztések 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● Az előző évfolyamokon tanultak gyakorlása, az elugrás távolságának, az ugrás 

hosszának és magasságának növelésével 

Lányoknak: 

− Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 
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● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 

− Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre 

● Húzódás-tolódás támaszba 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

● Összefüggő gyakorlat 

 

FOGALMAK 
húzódás-tolódás támaszba 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok – a kontraindikált gyakorlatok 

kivételével – elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását.  

 

TÉMAKÖR: Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott ritmikus 

gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Ritmikus gimnasztika: 

− A korábban tanult mozgások magasabb szintű végrehajtása 

− Egy választott szerrel alapvető technikai elemek készségszintű elsajátítása, 

alkalmazása 

− Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, 

ördögugrás, őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

− Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 
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● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, dobások-

elkapások 

− A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, 

egyensúlyozási képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további 

fejlesztése 

− Önállóan összeállított gyakorlat megtanulása zenére, esztétikus és harmonikus 

végrehajtása 

− Aerobik: 

− Nyolcütemű alaplépésekből álló blokkok variációiból a tanulók által összeállított 

mozgáskombinációk végrehajtása 

− Az aerobikedzés különböző edzésszakaszaihoz tartozó mozgásanyag pontos, a zenei 

ütemhez igazított, harmonikus végrehajtása. A mozgásformák fejlesztő hatásainak 

tudatosítása 

− Gyakorlatsorok kéziszerrel történő végrehajtása 

− Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések elsajátítása és felhasználása 

− Összefüggő gyakorlat megtanulása zenére 

FOGALMAK 
alaplépések, low impact alaplépés, high impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, 

ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi 

hajlékonyság 

A gyógytestnevelés-órán ismerjék és alkalmazzák a tanulók a ritmikus gimnasztikai és 

aerobikgyakorlatok azon elemeit, amelyeket beépíthetnek a betegségük, elváltozásuk javítását 

szolgáló gyakorlatok tervezésekor. 

 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 
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− A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

− A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

− A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony és 

célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban 

− Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre 

történő mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása 

− A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

− Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

− Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

− Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások 

összehangolt gyakorlása 

− Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

− Játékvezetés gyakorlása 

− A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

− Kézilabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és 

lefordulással, felugrások-leérkezések – célszerű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok növekvő 

sebességgel egy és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs 

alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, indulócselek 

alkalmazása) kapura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési 

módot követő felugrásból, beugrásból a folyamatos játéktevékenységek során 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

− Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, 

felugrások egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű 

megállás egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő 
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egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a 

mérkőzésjátékokban 

● Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

● Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika 

mellett – a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a 

folyamatos játék során 

● Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

● Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

− Röplabda 

● A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az 

eredményes játék érdekében 

− Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő 

mozgássebesség és dinamika (növekvő energiabefektetéssel) mellett – tudatos és 

célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő sebességgel, dinamikával 

történő végrehajtása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított 

labdával, mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a játékhelyzethez 

igazítva a folyamatos játék során 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz igazítva 

− Floorball 
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● Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő 

alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, 

cselezések irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző védekezési formák 

megismerése 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

FOGALMAK 
játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, elzárás-leválás, leütés, 

felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos kapura lövés, támadó és védekező 

stratégia, alapfelállás, pozíciós játék 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és 

az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és 

csapatszintű célzó játékokban 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 
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− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

− A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást 

segítő páros, csoportos versengő játékok 

− A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya méretei 

és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez adaptált 

támadó és védő szerepek gyakorlása 

− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

− Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros forgás és a 

forgástechnika fejlesztése 

− A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus tananyagának bővítése 

− Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a 

partnerkapcsolat fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán keresztül 

FOGALMAK 
besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus és statikus 

célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, táncrend, táncszók 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és 

népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

− Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

− Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

− Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a 

társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással) 

− Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

− Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

− Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 

− Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

− A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban 

− A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása 

− A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

− Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés, 

birkózás térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítás technikák gyakorlása a különböző mini judo 

jellegű földharcjátékokban 

− Dzsúdó 

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 
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● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív, majd aktív ellenfélen 

FOGALMAK 
fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, bokasöprés, nagy külső 

horogdobás, nagy belső horogdobás 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon 

technikai gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és küzdősport 

kiválasztását. 

 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, tudatos alkalmazása a mindennapos életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése (síelés, korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, 

túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése 
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− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

− A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó 

sportolás és egészséges életvitel iránti igény kialakításához 

− Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi 

stresszhelyzetek feloldásában 

− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 
tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, teljesítménytúra, Országos 

Kéktúra 

A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a 

rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a 

teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók olyan 

testgyakorlatokkal, sportokkal ismerkednek meg, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük 

ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát 

alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi 

állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Tánc /szalagavató tánc/ 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és 

kifejezőképességét. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott táncos 

mozgásformákat; 

 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási 

képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

 
− Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a 

partnerkapcsolat fontossága és gyakorlása a tánc mozgásanyagán keresztül 
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FOGALMAK 
lépéskombinációk, egyéni, társas, csoportos formációk, ritmus, tempó 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a táncos 

mozgásformákkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. 

A megismert táncos mozgásformák adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 
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23. Német nemzetiségi nyelv és irodalom 
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24. Német nemzetiségi népismeret 
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25. Francia civilizáció 
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1. Magyar nyelv 

A magyar nyelv tanítása az alapozó évfolyamon tevékenység- és problémacentrikus folyamat. 

A feltárt hiányosságok ismeretében, akár egyénre szabottan, a magyar nyelv tantárgy 

sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel a felzárkózás biztosítása a feladat. Az előkészítő 

évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak elmélyítése; a hiányok pótlása, az új 

élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók beilleszkedésének elősegítése; a 

kommunikációs gátak, zavarok oldása, a kommunikációs képesség fejlesztése az iskolai és 

mindennapi élethelyzetekben; a szövegolvasás, szövegértés fejlesztése; tanulási technikák 

kialakítása. Az előkészítő évfolyamon az osztály szintjéhez igazítva elsősorban a készségek 

szintre hozására és a képességfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt. 

A nyelvi kifejezőkészség állandó fejlesztését szem előtt tartva nem csupán a hagyományos, 

"feldolgozó" jellegû munkaformákat részesítjük előnyben, hanem a tanulók önálló 

szövegalkotási képességének kondicionálását és az önkifejezés formáinak szélesítését is.  

  

Az alapozó évfolyam anyanyelvi tanterve szorosan kapcsolódik az általános iskolai 

kerettantervekhez. A helyi kerettanterv magyar nyelvtanból az általános iskolaihoz képest új 

anyagot nem tartalmaz. A felsorolt témakörök szerves egységet alkotnak, az osztály 

összetételétől függően szabadon variálhatók, a programot a konkrét csoport igényeihez kell 

igazítani.  

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az 

alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (anyanyelvi kultúra, anyanyelvi 

ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés; 

mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. 

A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést 

jelent, hanem érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési 

képességeinek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének érzelmi fejlődésük az 

alapja. 

 

A nyelvi program célja: 

– Az általános iskolában elsajátított leíró nyelvtani ismeretek ismétlése, rendszerezése, a 

hiányok pótlása. 

– Az írás és a helyesírás készségeinek fejlesztése. 

– A kulturált szóbeli és írásbeli kifejezőképesség kialakítása a kommunikáció 

érdekében.  

– Az anyanyelvű írásbeliség normáit figyelembe véve helyes szövegalkotási készség 

erősítése; képzelet, önkifejezés, egyéni stílus bátorítása. 

– A kifejezés, a megértés, az értelmes beszéd készségének fejlesztése (pl. a szókincs) 

–  Minden témakör kiemelt feladata az írásbeli és szóbeli szövegértés és szövegalkotás 

folyamatos fejlesztése. 

 

 

Heti óraszám: 2 Éves óraszám: 68 
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Felhasznált segédeszközök: Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és 

kommunikáció, Tankönyv a 9. évfolyam számára 

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció, Munkafüzet a 9. 

évfolyam számára 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 
 

Témakör neve Óraszám 

Év eleji felmérés 2+2 

Nonverbális – verbális- digitális kommunikáció 9 

A hangok és a betűk 4+2 

Helyesírásunk alapelvei 4+4 

Szóelemek 2+2 

Szavak 3+2 

Mondatok 6+1 

Szövegalkotás, szövegelemzés 13 

Szövegfeldolgozó eljárások gyakorlása 10 

Rendszerező ismétlés 2 

Összes óraszám: 68 

 

Tematikai egység Év eleji felmérés 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai nyelvi alapismeretek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegértés, helyesírás, fogalmazási, szövegalkotási készség felmérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önismereti és szókincsfejlesztő játékok. 

Szituációs játékok. 

Beszélgetés a tanulókkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegértés, szövegalkotás, helyesírás. 

 

  

Tematikai egység Nonverbális-verbális-digitális kommunikáció 
Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás A kommunikációs folyamat összetevőinek azonosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs képesség, a normakövető magatartás erősítése – viselkedési 

és udvariassági szabályok különböző kommunikációs helyzetekben. 

Konfliktuskezelés technikáinak gyakoroltatása. 

A digitális írásbeliség fejlesztése 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kommunikációs modell, a metakommunikáció, az állati kommunikáció. 

Jelek és jelrendszerek – titkosírás alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs zavar. 

 

 

Tematikai egység A hangok és betűk 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás Hangtani és beszédtechnikai alapismeretek, tapasztalatok az általános 

iskolából. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Beszédtechnika és helyesírás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Beszédhangok, hangképzés. 

A magyar ábécé, betűrendbe sorolás. 

Régi/idegen betűk/ betűkapcsolatok. 

Magán- és mássalhangzótörvények. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hangrend, illeszkedés, hasonulás, 

összeolvadás, rövidülés. 

Tematikai egység Helyesírásunk alapelvei 
Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás Alapvető nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek, a magyar helyesírás 

alapelvei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírás fejlesztése, a szabályok tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kiejtés, szóelem-tükröztetés, hagyomány, egyszerűsítés. 

A magánhangzók és a mássalhangzók alkalmazkodása.  

Ly-j. 

Szótagolás, elválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírás, kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve. 

 

Tematikai egység Szóelemek 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás A szóelemek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szóelemzés során a szövegértési képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A toldalékok fajtái, írásmódjuk. 

A szóalaktanhoz kapcsolódó helyesírási szabályok. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szó, szótő, toldalék, tő, képző, jel, rag. 

 

Tematikai egység Szavak 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás Az alapvető szófajok felismerése, a szavak jelentése, alaki viselkedése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértési képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése, szókincsbővítés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szókészlet, szókincs. 

Közmondások, állandósult szókapcsolatok. 

Szóalkotás: szóképzés, szóösszetétel. 

A szó hangalakja és jelentése. 

Alapvető szófajok. 

A szavakhoz kapcsolódó helyesírási szabályok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj, ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, igenév, határozószó, névelő, 

névutó, igekötő, kötőszó, indulatszó, egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, 

hasonló alakú, rokon értelmű szó. 

 

 

Tematikai egység Mondatok 
Órakeret  

7 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek a mondatfajtákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértési képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése. Az igény 

kialakítása a helyes, szabatos fogalmazásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mondat fogalma. 

Mondatfajták. 

Az egyszerű mondat részei. 

Az összetett mondatok fő típusai. 

Mondattani elemzések (ágrajz, tagmondatok közötti kapcsolatok). 

A mondathoz kapcsolódó helyesírási szabályok. 

Mondatfonetika. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondat, mondatrész, alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző, alá- és mellérendelő 

összetett mondat. 

 

Tematikai egység Szövegalkotás, szövegelemzés 
Órakeret  

13 óra 

Előzetes tudás Rövidebb fogalmazások írása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegalkotási és az olvasási készség fejlesztése. 

Internetes keresők használatával, egyéni könyvtári kutatómunkával az 

információkeresési és -felhasználási technikák megismertetése, gyakoroltatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Írásbeli kommunikációs műfajok; tömegkommunikációs műfajok.  
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Szóbeli kommunikációs műfajok. 

Szövegszerkesztés: anyaggyűjtés, forrásfeldolgozás. 

A szövegtagolás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfaj, elbeszélés, leírás, jellemzés, ismertetés, hír, kommentár, reklám, 

apróhirdetés, tudósítás, riport, véleményközlés, hozzászólás, kiselőadás, érvelés, 

cáfolás. 

 

Tematikai egység Szövegfeldolgozó eljárások gyakorlása 
Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás Szövegértés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módszerek: aláhúzás, szövegkiemelés, kulcsszavak 

kigyűjtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Vázlatkészítés, lényegkiemelés, tömörítés, szövegkiemelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kulcsszó, tételmondat. 

 

Tematikai egység Rendszerező ismétlés 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás A tanévben tanultak 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerezés, begyakorlás, alkalmazás  
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2. Magyar irodalom 

Az alábbi helyi tanterv a 7.2.2.1. kerettanterv alapján készült. 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas a 
társadalom közösen vallott értékeinek közvetítésére. Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi 
és kulturális identitást, a nemzeti önazonosságot, felkelti a megnyilatkozás iránti igényt, 
erősíti az etikai és erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. 
 

2.1. Célok és feladatok 

 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, illetve a 
nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő 
szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok 
funkcionális elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Így segítve és megalapozva a tanulók 
önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált 
gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és igényét. 

 

Az anyanyelvi nevelés feladata, hogy tudatosítsa a diákokban: a nyelv változó, fejlődő 
rendszer, eszközszerű használata elengedhetetlen a világról való tudás megszerzéséhez és a 
hatékony kifejezőképesség fejlesztéséhez. A nyelvi rendszer nem értelmezhető a beszélőtől 
független létező jelenségként, a nyelvi jelentés a nyelv szóbeli és írásos működése során jön 
létre.  

Az anyanyelvi nevelés feladata, hogy fejlessze a különféle formában megjelenő 
(szóbeli, nyomtatott, elektronikus stb.) szövegek megértését, alkotását, a helyzetnek megfelelő 
kifejezés képességét, a különféle szóbeli és írásos információk célirányos és kritikus 
használatát, kivál Az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és 
megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos 
formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő 
megismertetése. Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a 

képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik 
a sokoldalú és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat.  

Az irodalomtanítás feladata, hogy a művészet hatása révén kreatív érzelmeket, 
gondolatokat, intenzív élményeket közvetítsen, a megbeszélés, a szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás révén pedig az önkifejezés és a másik meghallgatásának társas élményéhez 
juttassa a diákokat.  

Az irodalmi műveltség elsajátítása által a diákok mindenfajta szövegnek pontosabb 
értőivé válhatnak. Átélhetnek, megismerhetnek, sőt saját élményeiken, reflexióikon átszűrve 
meg is érthetnek olyan élethelyzeteket, érzelmeket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, 
megoldási mintákat, magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a 
saját életükben is érvényesíthetők. Együtt érzővé válhatnak más magatartások, életformák, 
szociális helyzetek, gondolatmenetek, világlátások, meggyőződések iránt. 



 
 

825 

 

 
asztását, újrarendezését. Feladata továbbá, hogy tudatosítsa és rendszerezze a korábban 
megszerzett tudást a nyelv társas, társadalmi szerepéről, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, 
az anyanyelv jelenbeli és múltbeli változásairól, más nyelvekkel való azonosságairól és 
különbözőségeiről. 
 

2.2. Tantárgyközi nevelés 

 

A magyar nyelv és irodalom kerettanterv érvényesíti az iskolai oktatás-nevelés közös, átfogó 
elveit, így részt vállal az egészségfejlesztés, a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem 
társadalmi feladataiból. 
 

2.3. A tanulók értékelése 

 

A magyar nyelvi és irodalmi műveltséget közvetítő órákon az értékelés alapjául az érvényben 

levő Nemzeti alaptanterv, illetve az adott kerettantervben, valamint a rá épülő iskolai 
programban megfogalmazott fejlesztési célok és feladatok szolgálnak. Az értékelés célja a 

tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás, a kiemelt fejlesztési 
területek eredményességének) vizsgálata. A pedagógus tanulási folyamatot ösztönző 

(facilitátor) szerepe kerül előtérbe. A tantárgy rendkívül változatos tanári közvetítésmódot, 
illetve tanulói tevékenységformákat tesz lehetővé, így a tanári értékelés eljárásai is 

változatosak, többféle szempontot ötvözőek lehetnek. A kerettantervben a továbbhaladás 
feltételei című fejezet évfolyamonként közli azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a 

diákoknak fejlődést kell elérniük. A továbbhaladás feltételeiben megfogalmazottak azonban 
nem a minimumkövetelményt tartalmazzák, semmiképpen sem azonosak az 

elégséges/elégtelen határok megvonásával. A továbbhaladás feltételei elsősorban a legfőbb 

fejlesztési-képzési feladatok teljesülése révén elvárható teljesítményeket nevezik meg. 
Tájékoztatásul szolgálhatnak arra, hogy amíg a tanulócsoport ezeket a követelményeket nem 

tudja teljesíteni, addig a szabadon tervezhető 10%-os keret terhére ne új anyagot tervezzen a 
szaktanár, hanem ezek gyakorlását akár az egész osztálynak, akár differenciáltan a valamelyik 

feltételben elmaradt tanulóknak.  
Fontos az erősségekre építő, önértékelést támogató értékelés alkalmazása is.    

Az értékelési alkalmak (pl. évközi dolgozatok, projektmunkák, szóbeli prezentációk) 
megtervezése, az értékelt teljesítmények jellegének, valamint az értékelési kritériumoknak a 
világos, egyértelmű, következetes közlése a tanár feladata. 
 

 

A tanulói teljesítmények értékelésének lehetőségei 

 

A tanulók teljesítményének osztályzattal történő értékelése a tanórai tanulói tevékenységek 
szóbeli és írásbeli értékelése alapján történhet, így például:  

- szövegek, jelenségek, problémák írásbeli vagy szóbeli kifejtése, értelmezése adott 
témakörben adott vagy önállóan választott szempont alapján; 

- írásbeli vagy szóbeli beszámoló (olvasónapló, műsorrészlet) egy-egy témakörben a 
megadott szempontok, vagy önálló gyűjtés alapján; 

- kiselőadás, önálló anyaggyűjtés előadása (adott és/vagy a tanuló által választott 
szempontokkal, adott időkeretben);
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- szituációs játékok (történetek, jelenetek, improvizációk) eljátszása; 
vitaszituációkban való részvétel;  

- művek, műrészletek (memoriterek) előadása; 
▪  

- évközi dolgozatok megírása meghatározott szempontok alapján (például az olvasott 
művek többféle értelmezési kontextusban való elhelyezésének képessége, a 
fogalomhasználat minősége) minősítés céljából; 

▪  
- tematikus, témazáró feladatsorok, amelyek átfogó ismeretekre és képességekre 

irányulnak, a minősítés és a tanári folyamat kontrollja céljából; 
▪  

- projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése; 

▪  
- belső és külső vizsgák, amelyek a művelődési anyag súlyponti szempontjait és 

követelményrendszerét mérik, az ellenőrzés, a minősítés és a tanítási kontroll céljából. 

 

 

Tankönyv: KN 0011: Mohácsy Károly: Irodalom 9. szöveggyűjtemény 

 

Tematikai egység Év eleji felmérés  Órakeret  

    2 óra  

Előzetes tudás     

      

A tematikai Önismeret fejlesztése, szókincsfejlesztés.    

egység nevelési-     

fejlesztési céljai     

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási  

pontok 

 

    

Az általános iskolában tanult irodalomelméleti és poétikai Tanulásmódszertan  

ismeretek felmérése. és kommunikáció  

Beszélgetés a tanulókkal olvasási szokásaikról, egyéni 

Önismeret 

 

olvasmányélményekről.  

Kulcsfogalmak Szövegértés, szövegalkotás, információ.    

/ fogalmak      
 

 

Tematikai egység Könyvtárhasználat Órakeret 

     10 óra 



 

827 

 

Előzetes tudás  Tapasztalat könyvtárhasználatról és internethasználatról.  

   Szövegfeldolgozó eljárások megismertetése, felelevenítése.  

A tematikai  Tapasztalatszerzés a segédkönyvek, lexikonok, szak-és  

egység nevelési- ismeretterjesztő irodalom használatában.    

fejlesztési céljai Bibliográfiakészítés elsajátíttatása.    

   Az elektronikus információhordozók kezelésében gyakorlat  

   

szerzése. 

Aktív tanulás, információgyűjtő, felfedezéses 

tanulás. (Szirén Könyvtári Rendszer, MEK: 

Magyar Elektronikus Könyvtár, Csorba Győző 

Könyvtár)     

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási  

pontok 

 

     

Tájékozódás a könyvtár dokumentum-anyagában, a Informatika  

dokumentumok fajtái (az egyes részek felhasználási módja, a    

katalógus, a források tanulmányozása, jegyzetelés egyszerű    

formában).      

A művekhez kapcsolódó könyvtári ismeretek feldolgozása    

(alkotói portré, életrajz, könyvismertetés, élménybeszámoló,    

ajánlás).      

A könyvtári segédeszközök (lexikon, adattár stb.), alkalmazásuk    

lehetősége, cédulázás, a kutatás gyakorlati elemei.    

A forrásfeldolgozás mint a könyvtári kutatás legfontosabb célja,    

illetve eredménye.     

Kulcsfogalmak  Enciklopédia, egynyelvű, többnyelvű szótár, lexikon, elektronikus  

/ fogalmak  információhordozó.    

     

Tematikai egység Irodalomolvasás és értelmezés  Órakeret  

     15 óra  

Előzetes tudás  Szövegelemző eljárások alkalmazása különböző típusú  

   szövegekben.    

A tematikai  A szövegértés fejlesztése: szövegolvasás, irányított szövegelemzés,  

egység nevelési- szövegértelmezések. A kifejező hangos olvasás fejlesztése.  

fejlesztési céljai 

Szövegmemorizálással az emlékezet fejlesztése. Értelmezési irányok 

elsajátítása. Gondolkodási műveletek fejlesztése. Motiváció. 

Megértésélmény. Kreativitás.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási  

pontok 

 

     

Különböző műfajú, hangvételű, tematikájú epikai és lírai művek 

Informatika 

Társművészetek  

elemző-értelmező tevékenységen alapuló feldolgozása a diákok    

egyéni és iskolai olvasmányaira építve: Juhász Gyula, Petőfi    

Sándor, Arany János, József Attila, Kosztolányi Dezső, Karinthy    

Frigyes egy-egy műve.    
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Az olvasott művek elhelyezése különböző kontextusban, például a    

magyar irodalom történetében, alkotói életpályában: Petőfi,    

József Attila, Vajda János művei    

Korok-költemények a nemzeti irodalom múltjából, tallózás a 

kortárs irodalomban: Petőfi, Arany János, Kölcsey, Lackfi, Varró 

D., Tóth K., Grecsó K., Závada P. és más szerzők művei. 

Kitekintés a világirodalomba:  pl. Golding: A legyek ura 

Janne Teller: Semmi 

 

Néhány alapvető irodalmi téma, motívum, vándormotívum, toposz, 

archetípus  jelentése (pl. utazás, kert, sziget, évszakok, a jó és a 

rossz harca, háború és béke, haza, hazafiasság). 

 

Idézetek, szállóigék, hivatkozások felismerése irodalmi és nem 

irodalmi szövegekben (pl. a mindennapi nyelvben és a 

tömegkommunikációban). 

Az irodalom és a társművészetek kapcsolata. 

 

Az értő olvasás. 

 

Bevezetés az önálló ismeretszerzés elemeibe, előszó, 

könyvismertetés, élménybeszámoló, ajánlás. 

 

A lakókörnyezet irodalmi emlékei, emlékhelyei: Janus Pannonius, 

Csorba Győző, Weöres Sándor.     
  

Kulcsfogalmak Téma, motívum, vándormotívum, kompozíció, szerkezet, hatás, 

/ fogalmak elbeszélői nézőpont, történetmondás, cselekmény, epizód, helyszín, 
 leírás, párbeszéd, jellemzés, esszé.  
 
 
 
 

Tematikai egység Irodalomelméleti és poétikai ismeretek Órakeret 

 rendszerezése 20 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek: műnemek, műfajok megkülönböztetése, 

 népköltészet, műköltészet, verstani és stilisztikai alapismeretek. 

A tematikai A szövegalkotás fejlesztése.  

egység nevelési-   

fejlesztési céljai     

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási  

pontok 

 

   

Műnemek, irodalmi műfajok. Informatika  

A nép- és műköltészet jellemző vonásainak ismerete.   

A műelemzés gyakorlati kérdései: egy Arany-ballada elemzése.   
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A műalkotás értelmezési lehetőségei.   

Poétikai alapismeretek áttekintése.   

 Műnem, műfaj, epika, líra, dráma, dal, óda, himnusz, elégia, rapszódia,  

Kulcsfogalmak epigramma, episztola, novella, regény, elbeszélés, tragédia, komédia,  

/ fogalmak genetikus és strukturális elemzés, időmértékes és hangsúlyos verselés,  

 rím, ritmus, metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, hasonlat,  

 ismétlés, halmozás, fokozás.   

 

Tematikai egység Színház és film Órakeret 

  5 óra  

Előzetes tudás Egy dráma ismerete.    

A tematikai A kritikai gondolkodás, a vitakultúra fejlesztése. Az igény felkeltése,  

egység nevelési- erősítése az árnyalt, érvekkel alátámasztott véleményalkotás iránt.  

fejlesztési céljai 

Együttműködési képesség, kreativitás fejlesztése. Valóságos 

életproblémákkal, alkalmazásokkal összekapcsolni az iskolai tanulást. 

Értékek melletti elköteleződés.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási  

pontok 

 

     

Színház- és drámaelméleti ismeretek megalapozása látott 

előadásokhoz kapcsolódóan. A színház jelrendszere. Informatika  

Egy dráma mint olvasmány és mint színházi élmény: Örkény:    

Tóték.     

Kis színháztörténet.     

A mozgóképi kommunikáció.    

Egy film megtekintése, megbeszélése.    

Tanult epikus mű dramatizálása.    

Képi illusztrációk keresése választott témákhoz.    

Filmrészletek elemzése.    

Saját „filmkísérletek”.    

Kulcsfogalmak Média, színház, film.    

/fogalmak       

      

Tematikai egység  Rendszerező ismétlés  Órakeret  

     3 óra  

Előzetes tudás  A tanévben tanultak.    

A tematikai  

Szövegértés, szövegalkotás. 

Elsajátított készségek gyakorlása, ismeretek 

elmélyítése.    

egység nevelési-      

fejlesztési céljai      
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3. Matematika 

Az AJTP-ban résztvevő diákok előkészítő évfolyama számára készült tanterv két célitűzésnek 

igyekszik eleget tenni.  

Az egyik az általános iskolai ismeretekben, a már ott elvárt készségekben jelentkező 

hiányosságok pótlása, a másik a középiskolában elvárt gondolkodásmódra való felkészítés.  

Ha az év elején kiderül, hogy valamely területen nagyobb hiányosságok tapasztalhatók, akkor 

a 9 évfolyamon lehetőséget kell biztosítani hiányosságok pótlására, a nem megfelelő 

készségek fejlesztésére. De ez semmiképp ne úgy történjen, hogy a megfelelő általános 

iskolai agyagot (pl. törtekkel való műveletek) új anyagként újratárgyaljuk. Ne az legyen a 

kiindulási alap, hogy „Nem tudnak törtekkel számolni”. Tudnak, csak sokat hibáznak, esetleg 

egy-két dologra nem mindig jól emlékeznek. Ezért a meglévő ismeretekre alapozva érdekes 

feladatokon gyakoroljunk, és néhány óra után előjönnek az elfelejtett ismertek, csökken a 

hibaszázalék.   

A középiskolában elvárt gondolkodásmód kialakításának kulcskérdése az, hogy az 

állításainknál, a tananyagban szereplő tételeknél mennyire elvárt az indoklás, a bizonyítás.    

- Az általános iskolai anyagban csak minimális szerepe van a bizonyításoknak. A középiskolai 

anyagban viszont elvárás, hogy a szereplő tételeket, a tananyag tárgyalása során 

megfogalmazott állításokat indokoljuk. Az AJTP 9. évfolyama a heti 4 órában tanuló 

csoportokban is kiváló lehetőséget jelent a bizonyítási igény fokozatos kialakítására, néhány 

egyszerűbb bizonyítási módszer megismerésére.    

-  A bizonyított, ill. az egyelőre bizonyítás nélkül elfogadott állítások arányát igazítsuk a 

csoport képességeihez. Itt még fontosabb, hogy több érdekes dologgal (matematikai játékkal, 

érdekes alkalmazással, matematikatörténeti vonatkozással) találkozzanak a tanulók, mint az, 

hogy a szóba kerülő ismeretek mind korrektül igazoltak legyenek.  

-  Azokat a tételeket, amelyek a spirális felépítés miatt a későbbi tanévek anyagában is 

szerepelni fognak, majd ott bizonyítjuk.  

A 10 szabadon választható óra is azt a célt szolgálja, hogy minél pozitívabb hozzáállás 

alakuljon ki a matematikához, a problémamegoldáshoz. A szabadon választott órák kisebb 

mértékben szolgálhatják azt a cél, hogy ha egy témakört az adott óraszámban még nem 

sajátították el a tanulók az elvárt szinten, akkor lehessen rá egy-két órával többet fordítani. 

Ennél jobban ajánlott a szabadon választható órákat arra fordítani, hogy ha egy témakörrel 

szívesen foglalkoznak a tanulók, akkor a tervezetben szereplőnél több órát is lehessen ezzel 

eltölteni.  
 

 Tematikus egység órakeret 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika 14 óra 

2 Algebra.  20 óra 

3. Számelmélet, oszthatóság 24 óra 

4. Geometria 25 óra 

5. Függvények, sorozatok  15 óra 

6. Kombinatorika, valószínűség  14 óra 

7.  Ismétlés 12 óra 

8 Szabadon választható órakeret 12 óra 

 Összesen: 136 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1.Gondolkodási módszerek, halmazok, logika  Óra-

keret: 

14 óra 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 

elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak 

eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Elemek halmazba rendezése több szempont szerint – hétköznapi 

életből vett példák illetve matematikai tulajdonságok alapján. A 

halmazba tartozó és a halmazba nem tartozó elemek vizsgálata. 

Adatok elhelyezése halmazábrában. 

Állítások megfogalmazása, összekapcsolása, igazságtartalmuk 

eldöntése. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Néhány bevezető probléma. 

A matematikatanulás bevezetéseként az éves anyagból néhány érdekes problémát vetünk 

fel, amelyek kedvet csinálhatnak a matematikával való foglalkozáshoz. A 

problémafelvetés időszakában a kérdések nagyobb részét nyitva hagyjuk, és majd az év 

közben átismételt, vagy új ismeretek segítségével adunk rájuk választ.  

A matematika fogalmi rendszere. 

            Példák definícióra, tételre, axiómára, sejtésre.  

Halmazok. 

  Halmazok megadása, részhalmaz, halmazok uniója, metszete.  

Elemek halmazokba rendezése több tulajdonság alapján  

Halmazábra használata.  

Halmazműveletek elvégzése véges halmazokon. 

    Konkrét alaphalmazokon komplementer halmaz meghatározása. 

Logika elemei. 

     Az „és” a „vagy”, a „ha akkor” és az „akkor és csak akkor”      

           használata. 

     „Bármely” és „Van olyan” használata. 

     Állítások megfogalmazása, elemzése  a hétköznapi életből és a matematika területéről. 

3.1.1.1.1 Kulcsfo

galmak 

Halmaz, számhalmaz, elem, részhalmaz, komplementer halmaz, 

unió, metszet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Algebra Óra-keret: 

20 óra 

Előzetes tudás 

Számhalmazok: természetes, egész, racionális, valós – négy 

alapművelet elvégzése ezeken a halmazokon. Számegyenes 

használata. Műveleti tulajdonságok, zárójelek használata. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal, a számok 

értelmezése a valóság mennyiségeivel. Törtekkel való számolás 

és az egyenletmegoldás biztossá tétele. A számfogalom 

elmélyítése a számegyenes és a  valós számok kapcsolatával. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Egész számok körében végzett műveletek.   

  Műveletek egész számokkal és kifejezésekkel. 

               Műveleti tulajdonságok. 

Műveletek azonos alapú hatványokkal. 

 Az első n szám összege és kapcsolódó feladatok, pl. számháromszögek.  

                     Kapcsolat: Sorozatok 

Speciális szorzatként a faktoriálisokkal való számolás. 

Törtekkel való műveletek.   

 Törtek szorzása, osztása, összeadása, kivonása,               

             Számok normál alakja. 

                    (Csak felismerés, műveletek gyakorlása nélkül)  

Mérlegeléssel kapcsolatos feladatok.  

            Pl. 5 súllyal 1 kg-tól hány kg-ig tudunk minden egész   

           kg-ot mérni? 

Hamis érmék kiválasztása. 

Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldása. 

   Elsőfokú, egy ismeretlenes egyenletek. Mérlegelv. 

Két ismeretlenes elsőfokú egyenletrendszerek megoldása. 

Százalékszámítás. 

 Százalékszámítás alapjai.  

    Szöveges feladatok százalékszámításra. 

Szöveges feladatok.  

            Logikai úton, következtetéssel megoldható feladatok,  

                   Gyakorlati jellegű példák. 

       ("Nézzük visszafelé" típusú feladatok, rejtett információt tartalmazó feladatok). 

      (A szokásos mozgási, keverési, munkavégzési    

       feladatokkal majd csak a következő évfolyamon foglakozunk.) 

3.1.1.1.2 Kulcsfo

galmak 

Racionális szám, hatvány – alap, kitevő, valós szám, arány, 

százalék 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Számelmélet, oszthatóság 

 

Órakeret: 

24 óra 

Előzetes tudás 
Osztó, többszörös, prímszám, prímtényezős felbontás, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

A számelmélet kiválóan alkalmas érdekes feladatok, 

matematikatörténeti vonatkozások,  bemutatására, változatos 

bizonyítási módszerek (Pl. indirekt bizonyítás, teljes indukció,) 

bemutatására. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Számolás maradékokkal.  

 Maradékokkal végzett műveletek szabályai. 

  Bizonyítások nélkül. 

Maradékokon alapuló játékok. 

     Négyzetszámok maradékai. 

  (3-as, 4-es, 5-ös, 8-as, 10-es) 

Oszthatósági szabályok. 

Oszthatóság az alap hatványainak osztóival. 

 Oszthatóság az alap szomszédjainak osztóival. 

 Oszthatóság a fentiek közül valamelyek szorzatával. 

           Indokoljuk is az oszthatósági szabályokat! 

  Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Számelmélet alaptétele, (Bizonyítás nélkül) 

 Törzstényezős felbontás. 

 A legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös törzstényezős alakja.  

Prímszámokkal kapcsolatos érdekességek.   (Bizonyítások nélkül)  

Végtelen sok prím van.   

 Ikerprím-sejtés. 

 Prímek a négyzetszámok szomszédjai között. 

3.1.1.1.3             Prímek a kettő-hatványok szomszédjai között:  

3.1.1.1.4             Fermat-prímek, Mersenne-prímek. 

 Tökéletes számok.  

  Nagy prímekkel kapcsolatos friss eredmények. 

Matematikatörténet: Euklidesz, Eratosztenész, Mersenne, Fermat, Euler. 

Kulcsfogalmak Osztó, többszörös, prím, prímtényezős felbontás, a számelmélet 

alaptétele, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria Óra-

keret: 

25 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek szemléletes fogalma. Párhuzamos és metsző 

egyenesek. Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög felismerése, 

jellemzőik. Körvonal és körlap. Kocka, téglatest, gömb 

felismerése a mindennapi életben. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Térelemek fogalmának elmélyítése. Távolság szemléletes 

fogalma, meghatározása. Esztétikai érzék fejlesztése. Szögekkel, 

területekkel kapcsolatos problémák megoldása. Háromszögekkel, 

sokszögekkel kapcsolatos ismeretek összegzése. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Pont, egyenes, sík, félegyenes, szakasz. 

Síkidom, sokszög, átlók száma, konvexitás. 

Térelemek kölcsönös helyzete. 

Ponthalmazok távolsága. 

Két pont, pont és egyenes, pont és sík távolsága. 

Két egyenes távolsága. 

Két sík távolsága. 

Alapszerkesztések. 

Matematikatörténet: Euklidész - Elemek 

 

A szög. 

         Szögek fajtái. 

         Szögpárok: Csúcsszögek, mellékszögek, pótszögek,                

                párhuzamos szárú szögek, merőleges szárú szögek. 

Sokszögek szögösszege. 

   Nevezetes háromszögek: 30º, 60º, 90º-os, 15º, 75º, 90º-os                 

         szögekkel rendelkező háromszögek. 

  Területekre vonatkozó tételek, feladatok.  

Távolsággal jellemzett ponthalmazok: 

- adott térelemtől adott távolságra lévő pontok halmaza – síkban és térben, 

- két térelemtől egyenlő távol lévő pontok halmaza – síkban és térben. 

Háromszögek, négyszögek. 

 Háromszögek nevezetes vonalai és körei. 

                (Bizonyítás nélkül.) 

            Négyszögek osztályozása 

Néhány geometriai alapú játék. 

Matematikatörténet: Klasszikus geometriai problémák: a körosztás, a kockakettőzés, a 

szögharmadolás, a kör négyszögesítésének kérdése. 

3.1.1.1.5 Kulcsfo

galmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, síkidom, sokszög, test, 

csúcs, él, lap, merőleges, párhuzamos, szög, kör, gömb. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Függvények, sorozatok 

 

Óra-

keret: 

15 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. Egyszerű 

grafikonok értelmezése, egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben. Egyenesen arányos 

mennyiségek. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Függvények megadása, jellemzése. A mindennapi életből vett 

kapcsolatok leírása függvényekkel. Függvények ábrázolása 

tulajdonságaik alapján. Számtani sorozat, mértani sorozat 

egyszerű alkalmazása. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

A függvény fogalma.  

Függvénytulajdonságok. 

Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely. 

Monotonitás, szélsőérték.  

Az egyenes arányosság és grafikonja. 

Lineáris függvény: 

Elsőfokú függvény, konstans függvény. 

Modellek alkotása: lineáris kapcsolatok felfedeztetése. 

Fordított arányosság:   f(x)=  

Másodfokú függvény.  

         Függvény-transzformációk. 

                  Egyszerű esetekben: f(x)+c; f(x+c), -f(x). 

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 

              Matematikatörténet: René Descartes. 

A sorozat, mint függvény. 

Sorozatok készítése, vizsgálata. 

A számtani sorozat. 

A számtani sorozat megadása az első taggal és a differenciával. 

A számtani sorozat első n tagjának összege. 

A számtani közép. 

A mértani sorozat. 

A mértani sorozat megadása az első taggal és a hányadossal. 

Kamatos kamat, mint mértani sorozat. (Csak alapfeladatok.) 

A mértani közép két változóra. 

Matematikatörténet: Gauss. 

3.1.1.1.6 Kulcsfo

galmak 

Függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, 

szélsőérték, egyenes arányosság, fordított arányosság, sorozat, 

számtani sorozat, számtani közép, mértani sorozat, mértani közép. 

 

 

  

a

x
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

6. Kombinatorika, valószínűség Óra-

keret: 

14 óra 

Előzetes tudás 
Adatok gyűjtése. Grafikonok elemzése. Átlag. Valószínűségi 

játékok. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 
Sorbarendezések, kiválasztások felismerése, esetek 

összeszámolása. A gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma.   

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Kombinatorika.  
 

  Sorbarendezési feladatok. 

         A faktoriális jelölés használata. 

  Kiválasztási feladatok.  
         „általános iskolás" módszerrel, képletek nélkül, vagy     

                kevés képlettel.   

  Körmérkőzéses feladatok.   
 

  Kombinatorikus geometriai feladatok. 

Pl. Hány részre osztja a síkot n egyenes? 

 

Melyik valószínűbb? 

A valószínűségszámítás témakörnek itt csak az előkészítése történjék. Itt még legtöbbször 

nem azt a kérdést vetjük fel, hogy egy eseménynek mennyi a valószínűsége, csak olyan 

kérdéseket vizsgálunk, amelyben azt kell eldönteni, hogy két esemény közül melyik a 

valószínűbb? 

3.1.1.1.7 Kulcsfo

galmak 

Faktoriális, rendezett halmaz. Gyakoriság, relatív gyakoriság.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

7. Rendszerező ismétlés Óra-

keret: 

10 óra 

Előzetes tudás 
Az év eleji bevezető problémák felidézése.  

Az év során áttekintett fogalmak, eljárások ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Itt a módszerek, érdekes tapasztalatok felelevenítése lesz a cél.  

Mindenkitől elvárjuk, hogy foglalja össze egy-két általa 

érdekesnek talált módszer, feladattípus, játék stb. lényegét. Ezt az 

elvárást természetesen már év elején, és év közben többször is 

elmondjuk, hogy év közben lehessen rá készülni.  

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Gondolkodási módszerek. 

Halmazok, logika. 

Algebra. 

Számelmélet. 

Geometria. 

Függvények, sorozatok. 

Kombinatorika, valószínűség. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

o Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

o A nyelv logikai elemeinek tudatos szerepeltetése a feladatok 

megoldása során. Egyszerű állítások igazságtartalmának eldöntése, 

tagadása. 

o Néhány bizonyítási módszer ismerete,  

o Matematikai alapú játékok stratégiájának megtalálása, a játék 

elemzése.  

Számelmélet, algebra 

o Az egész számok és a racionális számok fogalma, alapműveletek 

helyes sorrendű elvégzése. 

o Algebrai egész kifejezések használata, műveletek algebrai egész 

kifejezésekkel 

o Elsőfokú, egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldási 

módszerei. Szöveges feladatok – szövegértés, összefüggések 

lefordítása a matematika nyelvére 

o Műveletek egész kitevőjű hatványokkal, azonos alapú hatványok 

azonosságainak használata feladatmegoldásban.  

o Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása 

matematikai és hétköznapi feladatokban. A mindennapjainkhoz 

kapcsolódó százalékszámítási feladatok megoldása. 

o Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók ismerete, oszthatósági 

szabályok alkalmazása, egyszerű oszthatósági problémák 

vizsgálata. 

o Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös alkalmazása.  

o Prímszámokkal kapcsolatos tételek, sejtések ismerete. 

Geometria 

o Geometriai alapfogalmak ismerete, alkalmazása. 
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o Szögekkel, területekkel kapcsolatos feladatok megoldása. 

o Háromszögek szögei és oldalai közötti összefüggések ismerete és 

alkalmazása. Négyszögek belső és külső szögeire vonatkozó 

összefüggések ismerete. 

o Háromszögek nevezetes vonalainak, pontjainak, köreinek ismerete. 

o A négyszögek több szempont szerinti összehasonlítása, 

csoportosítása, tulajdonságainak ismerete. 

Függvények, sorozatok 

o A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 

ismerete. 

o A lineáris függvény, a másodfokú függvény, a fordított arányosság 

függvényének ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

o Egylépéses függvény-transzformációk végrehajtása. 

o A számtani és mértani sorozat felismerése, a sorozatra vonatkozó 

összefüggések használata feladatmegoldás során. 

Kombinatorika, valószínűség 

o Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

o A véletlen jelenségek tudatos megfigyelése, tapasztalatok levonása, 

ezek alapján a valószínűségi szemlélet fejlődése. 

 

Továbbhaladás feltétele: 

Ismerje a halmazokkal kapcsolatos alapfogalmakat (halmaz eleme, részhalmaz, unió, 

metszet). 

Tudja Venn-diagramon elhelyezni két-három (néhány elemből álló, véges) halmaz elemeit. 

Egyszerű állításokról tudja eldönteni, hogy igaz-e. 

Konkrét racionális számokkal biztonsággal végezzen műveleteket. 

Elsőfokú kifejezéseket legyen képes összevonni, két elsőfokú kifejezést összeszorozni, tudjon 

első vagy másodfokú többtagú kifejezésből kiemelni. 

Ismerje és alkalmazza a mérlegelvet elsőfokú egyenletek megoldásában. 

Tudjon százalékot számolni. 

Ismerje és egyszerű feladatokban alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

Egyszerű esetekben két adott mennyiségről tudja eldönteni, hogy egyenesen arányosak-e, 

illetve fordítottan arányosak-e. 

Ismerje a prímszám és az összetett szám fogalmát. 

Tudjon összetett számot prímtényezőkre bontani. 

Ismerje és egyszerű feladatokban alkalmazza az oszthatósági szabályokat. 

Tudja a háromszög és a négyszög szögeire vonatkozó összefüggéseket. 

Ismerje pont és egyenes, illetve két párhuzamos egyenes távolságát. 

Ismerje a háromszög nevezetes egyeneseit (magasság, oldalfelező merőleges, szögfelező), 

beírt és köré írt körét. 

Ismerje a speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, húrtrapéz, rombusz, deltoid, téglalap, 

négyzet) fogalmát. 

Adott hozzárendelésről egyszerű esetekben tudja eldönteni, hogy függvény-e. 

Ismerje a lineáris függvény fogalmát, tudjon ábrázolni lineáris függvényt. 

Tudja ábrázolni a fordított arányosságot. 
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4. Digitális kultúra 

Fejlesztési feladatok, célok 

1. Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. A 

tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-megoldással 

találkoznak. A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző 

informális tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt rendszereznünk, 

kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése felhasználói szemléletű: 

hogyan kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, hogyan 

kell az egyszerűbb működési hibákat elhárítani. 

2. A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb 

területein, más tantárgyak esetében is megtapasztalják. A tanuló a digitális írástudás 

fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos eszközhasználat gyakorlásával 

problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség szerint minél több 

célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutató készítési, a rajzolási, a 

képfeldolgozási és a multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a 

dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy szoftver részletes funkcionalitásának 

ismerete. A megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanuló a 

későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, céljaira 

felhasználjon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának. Ebben a 

nevelési-oktatási szakaszban fontos célkitűzés, hogy a hétköznapi életből vett 

feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó problémák is 

előkerüljenek. A tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, értékelés 

és kreatív felhasználás folyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni különböző 

digitális technológiák segítségével a más tantárgyak tanulása során felmerülő 

témakörökben. Kollaboratív tevékenységgel használják fel a megszerzett ismereteket 

például kiselőadások, tanulmányok, projektek során. 

3. A problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés 

fontos részét képezi. A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre 

bontása, majd a megfelelő lépések tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A 

problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a digitális 

kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap a problémamegoldás 

témaköre. Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek 

fejlesztését, amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a 

kreativitás kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. 

4. Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 

használjuk, azok ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. 

A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük 

gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók 

bevonását a tanulási folyamat tervezésébe – beleértve ebbe a tanulók saját 

mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai 

újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos 
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használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a 

biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 

A gazdagító év során lehetőséget kell biztosítani, hogy a tanulók között tapasztalható 

felkészültségbeli különbségek kiegyenlítésre kerüljenek, ezért a tanterv a 7-8. évfolyam 

kerettantervének témaköreire és fejlesztési feladataira épül, hidat képezve ezzel a meg lévő és 

a középiskolai tananyag elsajátítása megkezdéséhez szükséges ismeretek és képességek 

kívánatos szintje között. Ebből a meggondolásból kiindulva a tanév elején feltétlenül javasolt 

a tanulók előzetes tudásának feltérképezése, melynek eredménye kiindulási alapja lehet a 

pedagógiai munkának. 

Kapcsolat az ECDL vizsgákkal 

Tekintettel arra, hogy a program továbbra is célul tűzi ki a tanulók számára az ECDL vizsga 

teljesítését, az egyes modulokhoz kapcsolható témakörök végén megjelenítésre kerültek a 

modulvizsga sikeres teljesítéséhez szükséges követelmények is. Az érintett témakörökre 

javasolt óraszámok a modulvizsga teljesítéséhez szükséges mértékben kerültek 

megállapításra. 

Elvárás, hogy a gazdagító év végére legalább négy modulból sikeres vizsgával 

rendelkezzenek a tanulók. 

A célok megvalósításához szükséges feltételek 

Az iskolában a személyi feltételek biztosítottak: 3 egyetemi végzettségű informatika szakos 

tanár dolgozik, közülük ketten tanítanak a matematikát és fizikát is. Több éves tapasztalattal 

rendelkeznek mind az érdeklődő, mind a kevésbé érdeklődő tanulók oktatására. A tanárok 

végzettsége egyúttal biztosítéka annak is, hogy más tárgyat más tantárgyak ismereteivel 

összehangoltan tanítjuk. 

Tanulóink informatikai előképzettsége sajnos elég hiányos, a kistelepülésről érkezők esetében 

sokszor a szakos tanár hiánya miatt mást tanulnak informatika tantárgy alatt. Tanulóink 

hátrányos helyzete, szociális problémái miatt a saját „okos eszközök” és sokszor az otthoni 

számítógép és az Internethez csatlakozás hiánya miatt nagy a lemaradás az iskolai kortárs 

csoportokhoz képest. 

A tananyag elsajátítását, elmélyítését szolgáló segédeszközök 

Két számítástechnika teremben kellő számú számítógép és digitális tábla áll rendelkezésre. 

Rendszergazda segíti a munkánkat. 

Nyomtatott taneszközök: az Oktatási Hivatal által jóváhagyott jegyzékben szereplő 

tankönyvek, feladatgyűjtemények és Négyjegyű függvénytáblázatok. 

Segédletek: módszertani kiadványok, szakkönyvek, Internet. 

Vizuális és audiovizuális információhordozók és eszközök: számítógép, digitális táblák. 

Tanulásszervezési alapelvek 

A 9. AJTP osztályban csoportbontásban ( 2 csoport) történik a tantárgy oktatása, heti 5 

órában. 

A tanulási folyamat motiválása 

A tanulók digitális kultúra iránti érdeklődésének felkeltése érdekében az órákon változatos 

módszereket használunk a tananyag feldolgozására. A ECDL vizsgák kötelező léte is jó 

motivációs eszköz.  

A tantárgyi integráció tekintetében más tudományterületekkel (matematika, természetismert, 

történelem, stb.) fennálló kapcsolatokra törekszünk. Figyelmet fordítunk az informatika 

kultúrtörténetének legfontosabb eseményeinek és magyar vonatkozásainak ismertetésére. 

Felhívjuk tanulóink figyelmét és felkészítjük tehetséges tanulóinkat versenyekre. 
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A tanulmányi munka számonkérése, értékelése 

Számonkérés minden évfolyamon történik, a témák befejezése után témazáró dolgozat 

íratásával (gyakorlati feladat), témák közben gyakorlati írásbeli feleletekkel, valamint önálló 

témafel-dolgozások értékelésével. 

Egy adott félév során minden tanulónak legalább annyi beszámolási lehetőséget kívánunk 

biztosítani, amennyi a tantárgy heti óraszáma. 

A tanár a témazáró dolgozat időpontjáról a dolgozat megíratása előtt legalább egy héttel 

tájékoztatja a tanulót. 

Az értékelés osztályzatok formájában jut kifejezésre, 1-től 5-ig terjedő skálán. 

Az osztályzathoz esetenként szóbeli vagy rövid írásos kiegészítést tehetünk. 

A témazáró dolgozatokra kapott érdemjegyek a következő teljesítményt jelentik: 

0  - 34 % elégtelen (1)  

35 - 54 % elégséges (2)  

55 - 74 % közepes (3)  

75 - 84 % jó (4)  

85 - 100 % jeles (5) 
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Óraszáma: 170 óra (34 hét, heti 5 óra) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Előzetes tudás felmérése 2 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 20 

Online ismeretek és kommunikáció  20 

Robotika 20 

Szövegszerkesztés  26 

Bemutató készítés  18 

Multimédiás elemek készítése 6 

Az információs társadalom, e-Világ 8 

Számítógépes alapismeretek, digitális eszközök használata  18 

Táblázatkezelés 32 

Összes óraszám: 170 

4.1. TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

4.1.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatát; 

− egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

− ismeri a kódolás eszközeit;  

− adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

− a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz 

a tanult blokkprogramozási nyelven; 

− tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

− vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

4.1.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

− Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

− A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

− A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának 

egy lehetséges módja 

− Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

− Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

− Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

− Példák típusalgoritmus használatára 

− A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

− Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 
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− Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

− A program megtervezése, kódolása 

− Animáció, grafika programozása 

− Mozgások vezérlése 

− Tesztelés, elemzés 

− Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

− Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

4.1.3. FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmus leírási mód, 

szekvencia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési 

szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált 

gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és 

információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

− Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmus leíró eszközzel 

− Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

− Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát 

igénylő programozási feladatok megoldása 

− Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok 

megoldásával és összeállításával 

− Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, 

az eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

− Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

− Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 

4.2. TÉMAKÖR: Online ismeretek és kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

4.2.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai 

környezetének elektronikus szolgáltatásait; 

− ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

4.2.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Online kommunikációs csatornák használata, online kapcsolattartás 

− Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

− Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

− Adattárolás és megosztás felhőszolgáltatások használatával 
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4.2.3. FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus 

kommunikáció szabályainak betartásával 

− Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó csoportmunka érdekében 

− Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs 

alkalmazásokban 

− Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok 

tárolása és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, 

felhőszolgáltatások segítségével 

4.2.4. Az ECDL modulvizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázó: 

– legyen tisztában, hogy mit jelent a web-böngészés és az online biztonság fogalma, 

– tudja használni a böngészőt és kezelni annak beállításait, könyvjelzőit és a webes 

kimeneteket, 

– keressen hatékonyan online információkat és értékelje mérlegelően a webes tartalmakat, 

– értse a kulcsfontosságú szerzői jogi és az adatvédelmi kérdéseket, 

– értse az online közösségek, a kommunikációt és az e-mail fogalmát, 

– tudjon küldeni, fogadni e-maileket és kezelni e-mail beállításokat, 

– tudjon e-maileket rendszerezni és keresni, naptárakat használni. 

Az Online alapismeretek modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-

tudományi Társaság honlapján érhetők el. 

4.3. TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

4.3.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

− mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

4.3.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

− Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 

− Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 

− Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

− Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák 

során 

4.3.3. FOGALMAK 

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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− A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása 

− Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása 

− A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a 

viselkedés módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 

4.4. TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra 

4.4.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

− a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

− ismeri és mérlegelve használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, 

elválasztás); 

− a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 

nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

4.4.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása 

− Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

− Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges 

dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 

− Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 

− Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

− Mentés különböző formátumokba 

− Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
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4.4.4. FOGALMAK 

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, 

élőláb, táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka 

eszközei, webes dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, 

adatlap készítése 

− Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum 

készítése önállóan vagy projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi 

korról 

− Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír 

készítése és sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel 

szerepeltetése egy kép beszúrásával 

− Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és 

megnyitása PDF formátumban 

− Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 

4.4.5. Az ECDL Szövegszerkesztés modul sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak: 

– Tudnia kell dokumentumokkal dolgozni és azokat különböző fájl formátumokban 

elmenteni, 

– A hatékony munkavégzés érdekében tudnia kell beépített funkciókat (pl. Súgó) használni, 

– Tudnia kell olyan rövid dokumentumokat létrehozni és szerkeszteni, amelyeket meg lehet 

osztani másokkal, és továbbítani is lehet, 

– Tudnia kell egy dokumentumba táblázatokat, képeket és rajzolt objektumokat beszúrni, 

– Tudnia kell dokumentumokat körlevélhez előkészíteni, 

– Tudnia kell beállítani az oldalszámozást, a nyomtatás előtt ellenőrizni a helyesírást. 

Az Szövegszerkesztés modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-

tudományi Társaság honlapján érhetők el. 

4.5. TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

4.5.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

− ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

− etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás 

szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

− a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum 

szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 
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4.5.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció 

létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

− Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

− Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 

− Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 

− Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

− Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

4.5.3. FOGALMAK 

prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, 

lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai 

élethez, hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

− Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, 

a megfelelő szerkezet kialakításával az információforrások etikus használatával 

− Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése 

− Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással  

− Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző 

formátumokba 

4.5.4. Az ECDL Prezentáció modul sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak: 

– Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban, 

– A hatékonyság érdekében ismernie kell beépített funkciókat (pl. Súgó), 

– Értelmezni kell tudni a különböző prezentációs nézeteket, tudni kell, mikor melyiket kell 

használni, ki kell tudni választani a különböző diaelrendezéseket és meg kell tudni 

szerkeszteni a diákat, 

– A prezentációk szövegét be kell tudni vinni, szerkeszteni és formázni. Egyedi címeket is 

kell tudni alkalmazni, 

– Képet, grafikát, rajzolt alakzatot kell tudni beszúrni, szerkeszteni, 

– Különböző animálási és áttűnési effektusokat kell ismerni; a tartalmat ellenőrizni és 

javítani kell a nyomtatás, illetve. a diák bemutatása előtt. 

Az Prezentáció modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-tudományi 

Társaság honlapján érhetők el. 

4.6. TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

4.6.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

− digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

− bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 
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4.6.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-

készítés) és javítása 

− Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása 

előadásokhoz és bemutatókhoz 

− Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző 

típusú dokumentumokba 

− Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok 

felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

4.6.3. FOGALMAK 

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, 

szerkesztése, felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, 

csomópontműveletek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video 

rögzítése szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal 

− Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video 

szerkesztése és felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 

− Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, 

módosítása különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

− Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek 

használata 

− Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: 

másolás, klónozás, tükrözés, geometriai transzformációk 

4.7. TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

4.7.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

− ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

− online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

− ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 

érvényesítésének lehetőségét; 

− tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, 

alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

− védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

4.7.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése 

− Az információ szerepe a modern társadalomban 
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− Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés 

− A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai 

− Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai 

4.7.3. FOGALMAK 

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs 

társadalom, adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek 

vagy elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

− Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés 

egészségügyi vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése 

− Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata 

− Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata 

közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

− Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

− Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak 

tananyagához kapcsolódó témában 

4.8. TÉMAKÖR: Számítógépes alapismeretek, digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

4.8.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

− önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

− önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

− használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használatában; 

− az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

− értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról 

beszámol; 

− tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 

továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

− ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

4.8.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

− Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 
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− Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a 

kommunikációs eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és 

paraméterek 

− Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

− Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 

− Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok 

ismerete. Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, 

tudatosítása; etikus információkezelés 

− Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá 

tartozó jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok 

tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 

4.8.3. FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, 

ergonómia, be- és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs 

eszközök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei, 

mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer 

segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus 

információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

− Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, 

azok megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

− Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében 

− Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások 

felhasználása 

− A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

− Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek 

megismerése 

4.8.4. Az ECDL Számítógépes alapismeretek modul sikeres teljesítéséhez a vizsgázó: 

– értse az IKT, a számítógép és az egyéb eszközök és szoftverek témájával kapcsolatos 

alapvető fogalmakat, 

– indítsa el és megfelelően kapcsolja is le a számítógépet, 

– hatékonyan tudjon dolgozni az asztalon található ikonokkal és az ablakokkal, 

– képes legyen módosítani az operációs rendszer főbb tulajdonságait, és használja a 

beépített súgó funkciókat, 

– képes legyen létrehozni és kinyomtatni egy egyszerű dokumentumot, 

– ismerje a fájlkezelés főbb fogalmait és hatékonyan tudjon fájlokat és mappákat 

rendszerezni, 

– értse az alapvető adattárolási fogalmakat és tudjon fájlokat tömöríteni, 

– értse a hálózati fogalmakat, a csatlakozások típusait és képes legyen az internethez 

csatlakozni, 

– tisztában legyen az adatvédelem fontosságával, a malware és a biztonsági mentés 

fogalmával, 

– ismerje a környezetvédelmi, hozzáférhetőséggel és a felhasználói egészséggel kapcsolatos 

megfontolásokat 
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Az Számítógépes alapismeretek modul részletes követelményei a Neumann János 

Számítógép-tudományi Társaság honlapján érhetők el. 

4.9. TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

4.9.1. TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza; 

− problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

− az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

− tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

4.9.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 

− Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 

adattípus. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, 

másolás, mozgatás elsajátítása 

− Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata 

táblázatkezelőkben 

− Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 

− Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját 

képletek szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 

− Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

− Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. 

Diagramtípusok 
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4.9.4. FOGALMAK 

táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 

adatok táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és 

abszolút cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés, 

adatok csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése 

− Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

− Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

− A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy táblázatkezelő programban 

− Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése 

− Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának 

felismerése 

− Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével 

4.9.5. Az ECDL Táblázatkezelés modul sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak: 

– Tudni kell táblázatokat létrehozni, menteni különböző fájlformátumokban, 

– A hatékonyság érdekében ismerni kell beépített funkciókat pl. a Súgót. 

– Tudni kell a cellába adatot bevinni és listákat létrehozni.  

– Tudni kell adatot kijelölni, rendezni, másolni, mozgatni, törölni, továbbá sorokat és 

oszlopokat szerkeszteni a munkalapokon; másolni, mozgatni, törölni és megfelelően 

átnevezni a munkalapokat, 

– Tudni kell táblázatkezelő funkciók segítségével matematikai és logikai függvényeket 

létrehozni,  

– Megfelelő gyakorlattal kell rendelkezni a függvények létrehozásában és a függvényhibák 

felismerésében, illetve szám és szövegtartalom formázásában, 

– Az információ minél pontosabb átadása érdekében ki kell tudni választani, létre kell tudni 

hozni, és meg kell tudni formázni a megfelelő grafikont, 

– Tudni kell a táblázat oldalszámait megfelelően beállítani, illetve ellenőrizni és javítani a 

tartalmat a nyomtatás előtt. 

A Táblázatkezelés modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-tudományi 

Társaság honlapján érhetők el. 
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5. Komplex humán ismeretek 

A komplex humán ismeretek tantárgy a történelem alapvető korszakainak áttekintésével olyan 

szintre hozza a tanulók múltismeretét, melyre ráépíthető a gimnáziumi történelem tantárgy. 

Az események közül a legmeghatározóbbakat emeli ki, középpontba a magyar történelmet 

állítja; nagy hangsúlyt helyez a történelem folyamatszerűségének, a sokoldalú 

összefüggéseknek a bemutatására. A korszerű történelemszemléletnek megfelelően törekszik 

arra, hogy az adott korszakot a tanuló minél nagyobb teljességben lássa. Az életmódtörténet, 

az irodalom-, zene- és képzőművészet-történet néhány kiemelkedő alkotása kapcsolódik egy-

egy történelmi korhoz, esetenként ez áll a középpontban.  

A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló ismerje meg szűkebb környezete 

történelmi és kulturális értékeit. Segíti, hogy ismerkedjen meg a történelmi múlt minél 

többféle forrásával, azok feldolgozásának módszereivel. Törekszik arra, hogy a tanuló ismerje 

föl, hogy múlt-jelen-jövő egymástól elválaszthatatlanok. Alapot ad a tudatos közéleti 

részvételhez, erősíti a nemzethez tartozás tudatát, a demokrácia értékeinek tiszteletben 

tartását. 

A tantárgy tanításának célja, hogy kialakuljon, illetve erősödjön a tanulók értéktudata. 

Jeles történelmi személyek példáján keresztül fejlődjön erkölcsi érzékük, felelősségtudatuk, 

igazságérzetük. Fejlődjön a tanulókban az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza, a nemzet, 

Európa múltjának, jelenének ismerete, értékeinek tisztelete. Alakuljon ki bennük kötődés, 

nemzettudat, a nemzetért való felelősség és tenni akarás igénye. Fejlődjön az aktív 

állampolgári magatartáshoz szükséges részképességük az aktív részvételre építő tanítás- és 

tanulásszervező eljárásokkal (pl. együttműködés képessége, konfliktuskezelés). Fejlődjön 

önmegismerésük, önkontrolljuk, vita- és együttműködési készségük, kialakuljon önállóságuk.  

Tudatosodjon a tanulókban a család – történelmi koroktól független – értéke, szerepe a 

társadalomban. Alakuljon ki szociális érzékenységük, fejlődjön konfliktuskezelésük, 

együttműködési képességük, önérdek-érvényesítési képességük. 

A tanulóknak látniuk kell, hogy korunk egyik globális problémája környezetünk, a 

Föld tönkretétele. A fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekek kapcsolatának felismerését, 

az egyén felelősségének tudatát kell elősegíteni, fejleszteni, a környezetkímélő magatartást 

kell kialakítani a tanulókban. 

Az egyes tematikai egységek tartalmaiból a helyi sajátosságok alapján kell 

kiválasztani azokat a területeket, amelyek feldolgozása révén a kitűzött célok a 

leghatékonyabban megvalósíthatóak. 

 

A 9. évfolyamon a komplex humán ismeretek tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 
Történelemtudomány és művészetek 2 

Ókor 3 

Középkor 8 

A polgári átalakulás kora  3 

A polgári átalakulás folyamata Magyarországon 7 

A modern világ születése 3 

A XX. század történelmének fő eseményei, ellentmondásai 6 

Szabadon felhasználható órakeret 2 

Összes óraszám: 34 
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Tematikai egység 1. Történelemtudomány és művészetek 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Mi a történelem? A történelem forrásai. Történelmi korszakok. 

Művészeti ágak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fogalomismeret, -használat pontosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A történelemtudomány tárgya, íratlan és írott források, a forráselemzés szempontjai. 

 

Időszámítások, évszázad, évezred, a nagy történelmi korszakok. 

A művészetek születése, alkotó- és előadóművészetek, korstílusok, stílusirányzatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történelmi forrás, segédtudomány, időszámítás, őskor, ókor, középkor, 

újkor, modern kor, korstílus, stílusirányzat. 

 

 

Tematikai egység 2. Ókor 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek az ókorról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fogalomhasználat, a rendszerező képesség, a komplex látásmód 

fejlesztése. Az ismeretszerzési lehetőségek körének bővítése, 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Gazdaság–társadalom–állam: államformák, politikai berendezkedések az ókorban. 

Politeizmus, monoteizmus, példák a legjellemzőbb mítosztípusokra, A Biblia. 

A sumér, az egyiptomi írás, a betűírás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társadalom, civilizáció, állam, városállam, birodalom, öntözéses 

földművelés, rabszolgaság, fáraó, mítosz, politeizmus, monoteizmus, 

királyság, köztársaság, demokrácia, kereszténység, Biblia, Ószövetség, 

Újszövetség, betűírás. 

 

 

Tematikai egység 3. Középkor 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek a középkorról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 



 

855 

 

Gazdaság–társadalom–politikai berendezkedés változásai a középkorban. 

A kereszténység szerepe a középkori ember világképében, nyugati és keleti egyház, egyházi 

hierarchia, szerzetesrendek. 

Faluszerkezet, gazdálkodási eszközök és módszerek, a középkori város képe, önkormányzat, 

céhek. 

A lovag, lovagi tornák, a lovagi eszmény, lovagi költészet. 

A magyarság eredetének kérdései. 

Géza és I. István, Szent László és Könyves Kálmán, IV. Béla. 

Az Anjouk, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi Mátyás, az ország három részre szakadása. 

Román, gótikus, reneszánsz stílus. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalamak 

Feudalizmus, feudális rend, rendi monarchia, önellátó gazdálkodás, két- és 

háromnyomásos gazdálkodás, céh, pápa, püspök, szerzetes, szerzetesrend, 

nyugati és keleti egyház, legenda, román stílus, gótika, reneszánsz, 

kalandozás, államalapítás, vármegye, tized, Árpád-kor, tatárjárás, második 

államalapítás, nádor, kiskirály, regálé, kilenced, kapuadó, füstpénz, 

oszmán-török, végvár, kettős királyválasztás. 

 

 

Tematikai egység 4. A polgári átalakulás kora 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Alapismeretek a nagy földrajzi felfedezésekről, az angol és a francia 

polgári forradalomról, az USA függetlenségi háborújáról, a kapitalizmus 

gazdaságáról, a polgári társadalomról és államról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Előzmények, a legjelentősebb felfedező utak, gazdasági-társadalmi-politikai következmények. 

Az angol és a függetlenségi háború – célok és eredmények. 

Manufaktúrák, gyárak, polgárság, munkásság. 

A polgári demokrácia jellemzői 

I. ipari forradalom – folyamata, a legjelentősebb találmányok, társadalmi következmények. 

Reformáció, barokk, klasszicizmus és romantika. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Földrajzi felfedezés, gyarmatosítás, polgári forradalom, abszolutizmus, 

alkotmányos monarchia, polgárháború, függetlenségi háború, polgári 

szabadságjog, polgári demokrácia, munkás, tőkés, manufaktúra, gyár, ipari 

forradalom, reformáció, ellenreformáció, katolikus, evangélikus, 

református, barokk, klasszicizmus, romantika. 

 

 

Tematikai egység 5. A polgári átalakulás folyamata Magyarországon 
Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás Általános iskolai alapismeretek. 

A tematikai egység A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A három részre szakadt Magyarország, a török kiűzése, Rákóczi szabadságharca, 

Magyarország a Habsburg Birodalomban. 

A reformkor: a „haza és haladás” programja – Széchenyi és Kossuth, az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc – célok és eredmények. 

A dualista államszerkezet – előnyök és hátrányok. 

Zrínyi Miklós: Az török áfium… - részletek, a nyelvújítás, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi egy-

egy közéleti témájú verse, Jókai: A kőszívű ember fiai – részletek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Királyi Magyarország, Török Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, reformkor, 

liberalizmus, nacionalizmus, jobbágyfelszabadítás, közteherviselés, 

sajtószabadság, nemzetiség, szabadságharc, önkényuralom, passzív 

ellenállás, emigráció, kiegyezés, dualizmus.  

 

 

Tematikai egység 6. A modern világ születése 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Alapismeretek az I. világháborúról és következményeiről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Gazdaság és társadalom változásai a XIX. század végén. 

A két szövetségi rendszer, az első világháború legjelentősebb frontjai, a Párizs környéki békék, 

a trianoni békediktátum. 

Realizmus. Szimbolizmus. 

Ady és Móricz egy-egy műve, a Nyugat, Csontváry, Bartók Béla valamely műve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
A világ „felosztása”, antant, központi hatalmak, villámháború, állóháború, 

háborús front, békediktátum, realizmus, szimbolizmus. 

 

 

Tematikai egység 7. A XX. század történelmének fő eseményei, 

ellentmondásai 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Alapismeretek az általános iskolából. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Totális diktatúrák: a kommunista Szovjetunió és a náci Németország – az eszmék és a politikai 

berendezkedések hasonlóságai és különbségei. 

A II. világháború előzményei, szövetségi rendszerek, célok, néhány nevezetes ütközet, a 

háború lezárása. 
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A hidegháború. 

A Szovjetunió és a keleti tömb összeomlása. 

Őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság, a Horthy-korszak, Magyarország a 

világháborúban, a szovjet megszállás, a  

Rákosi-korszak, a Kádár-korszak és összeomlása. 

Az avantgard. 

A jelenkor néhány problémája a világban és Magyarországon.  

Pl. fenntartható fejlődés, demográfiai problémák, „civilizációk harca”, szegénység, 

szegregáció stb. 

A XX. század, a jelenkor eseményeinek, problémáinak megjelenése a művészetekben.  

Pl. József Attila, Radnóti Miklós, Örkény István, Sütő András egy-egy műve. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szocializmus, kommunizmus, bolsevizmus, nácizmus, totális diktatúra, 

személyi kultusz, többpártrendszer, egypártrendszer, holocaust, kétpólusú 

világ, hidegháború, rendszerváltozás, avantgard, globalizáció, terrorizmus, 

szegregáció, környezetszennyezés, környezetvédelem, ökológiai lábnyom, 

fenntartható fejlődés.  

 

Szabadon felhasználható órakeret: 
 
 
Összes óraszám: 
 
 

2 óra 
 
 

34 óra 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanultak áttekintésével biztosabbá válik a tanulók tárgyi tudása, 

különösen fogalomhasználata elsősorban történelemből, de irodalom-, 

zene- és művészettörténetből is. Fejlődik rendszerező képességük. 

Jobban meglátják az összefüggéseket az élet, az emberi társadalom 

különböző területei között. Megerősödik bennük, hogy múlt-jelen-jövő 

egymásra épülnek, és az is, hogy a politikai-történelmi események 

meghatározzák az egyéni sorsokat. Fejlődik információszerzési 

képességük, különböző forrásokból képesek kiválogatni a számukra 

szükséges információkat.  

A tanév elején kevesebb tudással rendelkező tanulók a tanév végére 

pótolják hiányosságaikat, elérik a képességeiknek megfelelő szintet, 

ennek megfelelően nem okoz majd nekik gondot a felsőbb évfolyamok 

követelményeinek teljesítése. 

Az év elején is jól teljesítő tanulók tudása elmélyültebbé, többrétűvé 

válik. 
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6. Természettudományos alapismeretek 

9/AJTP évfolyam 

 

A tantárgy tanításának célja áttekinteni az általános iskolában tanult reáltárgyak 

(természetföldrajz, fizika, kémia, biológia-egészségtan) ismeretanyagának bizonyos részleteit, 

kialakítani egy komplex szemléletmódot, elősegítve a koncentrációt és a tanultak 

alkalmazását, megkönnyíteni a 10. osztályban tanulandó, jelentős mennyiségű és mélységű 

természettudományos ismeretanyag elsajátítását, megláttatni a globális és lokális környezet- 

és természetvédelmi problémák összefüggéseit, megoldhatóságuk és megoldásuk alternatíváit. 

A kiváló magyar tudósok, kutatók munkásságának megismertetésével a tanulók meglátják a 

tudás értékét és értékteremtő szerepét, a kiművelt ember jelentőségét. 

A tantárgy tanulása során a tanulókban kialakul az empirikus, megfigyelésen és 

kísérletezésen alapuló természettudományos szemléletmód, problémamegoldó képességük, 

kreativitásuk fejlődik a megszerzett ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazása folyamán. 

Az egyes tematikai egységek tartalmaiból a helyi sajátosságok alapján kell 

kiválasztani azokat a területeket, amelyek feldolgozása révén a kitűzött célok a 

leghatékonyabban megvalósíthatók. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Bevezetés 2 

A víz 10 

A fény 6 

A levegő  8 

A kőzetburok  6 

Tanév végi ismétlés 2 

Összes óraszám: 34 

 

 

Tematikai egység Bevezetés Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Alapvető tájékozottság az érintett témakörökben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az „új” tantárgy és annak komplex, kísérletezésen, interaktivitáson 

alapuló szemléletmódjának megismertetése. 

Balesetvédelmi ismeretek elsajátítása, gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerkedés a természetismerettel területeivel.  

Kísérletezés, a kísérletezés veszélyei. 

Az információszerzés és az adatgyűjtés alapjai. 

Kulcsfogalmak Természetismeret, kísérlet, információ, adatgyűjtés. 
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Tematikai egység A víz 
Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás A vízzel kapcsolatos biológiai, fizikai, kémiai és földrajzi 

alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapismeretek összekapcsolása. 

A víz mint alapvető környezeti tényező és élőhely fontosságának, 

védelmének megismertetése, tudatosítása. Reakcióközeg, oldószer, az 

élet feltétele. Szerepe az ember életműködéseiben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Földünk: a víz bolygója (topográfiai alapismeretek, hidrológiai alapfogalmak megismerése és 

megértése). 

„Minek ez a felhajtás?” A felhajtóerő kiszámítása, az úszás, lebegés, elmerülés, Arkhimédész 

törvénye. 

Egy „hétköznapi” vegyület különlegességei (a víz alapvető fizikai és kémiai tulajdonságainak 

megismerése a vízmolekulák tulajdonságainak segítségével). 

Munkában a víz (a vizek felszínformáló szerepének megismerése, a folyószabályozás 

környezeti hatásai). 

A víz mint élőhely (alapvető vízi életformák, vízi élőhelyek, összefüggések megállapítása az 

élőlények tulajdonságai és élőhelyük sajátosságai között). 

Vizeink jövője (vízszennyezés, víztisztítás). Avíz, mint ivóvíz. 

Oldatok sajátosságai, koncentrációk (az oldatok mint elegyek tulajdonságai, a koncentrációk 

jelentése és kiszámításuk). 

A kémhatás (a vizes oldatok kémhatása, minőségi és mennyiségi kimutatása, a pH-skála 

alkalmazása). 

A víz kulcsfontosságú szerepet játszik az élő szervezet biológiai folyamataiban. Biológiai 

jelentősége a növények, állatok és az ember életműködéseiben.  

Szerepe az ember keringési és kiválasztó rendszerében. 

Kulcsfogalmak 

Vízgyűjtő terület, árapály, édesvíz, tengervíz, termálvíz, karsztvíz, belvíz, 

moréna, felhajtóerő, hidrosztatikai nyomás, fajhő, keverék, elegy, oldat, 

oldódási szabály, hidratáció, koncentráció, tömegszázalék, térfogatszázalék, 

sav, bázis, amfoter, dipólus, indikátor, pH, bioszféra, plankton, aerob, 

trofitás, eutrofizáció, vérplazma, szűrlet, vizelet 

 

 

 

Tematikai egység A fény 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A fénnyel kapcsolatos természetföldrajzi, fizikai, kémiai és biológiai 

alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapismeretek összekapcsolása. 

A napfény energiája nélkülözhetetlen szerepének bemutatása a 
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bioszféra életközösségeinek működésében. A természettudományos 

gondolkodás alapozása, mélyítése. A tudatos, az energiatakarékosságra 

törekvő magatartás és szemléletmód kialakítása, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A Naprendszer és bolygói (a Napban lejátszódó energiatermelő folyamatok, a bolygók 

mozgása). 

A fény tulajdonságai (a hullám- és korpuszkuláris tulajdonságok). 

Energiagondjaink és megoldásuk lehetőségei (a fosszilis és az alternatív energiaforrások, 

alkalmazásuk, környezetre gyakorolt hatásuk, előnyeik, hátrányaik). 

„Trükkös tükrök” – optikai eszközök (a fényvisszaverődés és -törés törvényei sík és görbült 

felületek esetén, egyszerű sugármenetek szerkesztése, plánparalel lemez, homorú és domború 

tükör, illetve lencsék esetén, alkalmazásuk a hétköznapi életben). 

Fény- és hősugárzás jelentősége. A fény mint a bioszféra alaptényezője (a fotoszintézis, a 

látószervek). 

A mikroszkóp. 

A fény jelentősége az élővilágban (növények, állatok, ember életében). Napozás veszélyei, 

napvédelem, bőrrák megelőzése. D-vitamin szerepe a csontosodásban. 

Kulcsfogalmak 
Csillag, bolygó, fénytörés, fényvisszaverődés, izotóp, autotróf, heterotróf, 

sejt, növény, rövidnappalos, hosszúnappalos, fénykedvelő, árnyéktűrő, 

fotoszintézis, D-vitamin, melanóma. 

  

Tematikai egység A levegő 
Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás A légkörrel, levegővel kapcsolatos természetföldrajzi, fizikai, kémiai és 

biológiai alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapismeretek összekapcsolása. 

Az atmoszféra jelentőségének bemutatása a bioszféra működésében. A 

légszennyezéssel járó globális környezeti problémák veszélyeinek 

bemutatása során a környezettudatosság iránti elkötelezettség erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A légkör: Földünk védőpajzsa (az atmoszféra összetétele, szerkezete, kialakulása). 

Az „öntörvényű” gázok (a gázok tulajdonságai, a részecskék, az Avogadro- és a Boyle-

Mariotte törvények alkalmazása). 

A levegő áramlása (a légáramlások szerepe az éghajlat és az időjárás alakulásában, az áramló 

levegő sajátosságai, a repülés). 

A levegő meghódítói és „potyautasai” (a levegő, mint élőhely, a szállítóközeget kihasználó 

növények és állatok, életmódjuk az élettérrel összefüggésben). 

Munkára fogott gőzök, gázok (a vízgőz és a szél energiájának hasznosítási módjai a múltban, a 

jelenben és a jövőben, a környezetre gyakorolt hatásuk). 

A levegő kémiai összetevői, és azok szerepe az élőlények életfolyamataiban. Légzés, gázcsere. 

Légzőszervek, ki- és belégzés folyamata. Dohányzás káros hatásai. 

„Levegőt” – a légszennyezés problémái (a légszennyező anyagok típusai, az általuk okozott 

megbetegedések, a légszennyezés által okozott legfontosabb globális problémák okai, 

megoldásuk alternatívái). Üvegházhatás. 
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Kulcsfogalmak 

Légkör, anyagi halmaz, adszorpció, standardállapot, molekula, ion, 

szublimáció, katalizátor, mól, aktív és passzív mozgás, termés, szmog, 

indikátorszervezet, emisszió, transzmisszió, immisszió, üvegházhatás, 

légzés, vitálkapacitás, dohányzás. 

 

 

Tematikai egység A kőzetburok 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás A kőzetekkel, a litoszférával kapcsolatos természetföldrajzi-geológiai, 

fizikai és kémiai alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kőzetlemezek mozgásával kapcsolatos természeti jelenségek, 

katasztrófák okainak és hatásainak magyarázata. A különböző 

kőzettípusok felismerése, felhasználásának és jelentőségének ismerete. 

A talaj mint élőhely és környezeti tényező fontosságának tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Bolygónk szerkezete (a geoszférák, kőzetelemek). 

A kéregmozgások okozta földtani katasztrófák (a földrengések és a vulkáni tevékenység, és 

hatásuk a környezetre). 

A kőzetek kialakulása és típusai (a Föld kérgét alkotó legfontosabb kőzettípusok, kialakulásuk, 

jelentőségük). 

A kristályos anyagok jellemzői és típusai (a szilárd halmazállapot, a rácstípusok). 

„Miről mesél a mészkő?” (a mészkő képződésének körülményei, a karsztjelenségek, a 

kalcium-karbonát jelentősége a gerinctelenek és a gerincesek testfelépítésében és 

evolúciójában). 

A talaj, a litoszféra „érzékeny bőre” (a talaj kialakulása, szerkezete, talajtípusok, a talaj mint 

élőhely, a talaj környezetvédelmi jelentősége). A talaj hasznosítása, művelése, mezőgazdasági 

jelentősége. Élelmiszerek-vitaminok szerepe az egészséges táplálkozásban. 

A talajban élő mikroorganizmusok és azok szerepe. 

Kulcsfogalmak 
Geoszféra, földrengés, ásvány, kőzet, érc, hidrotermás oldat, talaj, 

olvadáspont, amorf anyag, vegyület, elemi cella, ötvözet, szimbiózis 

minimumtörvény, erózió, vitaminok. 

 

 

Tematikai egység Tanév végi ismétlés 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás A tanévben tanult ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerező és szintetizáló képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanultak lényegének kiemelése, összekapcsolása; különböző formában történő bemutatása. 
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Kulcsfogalmak  

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanulók ismerjék az alapfogalmakat, ismerjék és tudják alkalmazni az 

alapvető törvényszerűségeket. 

Az alapfogalmak és -összefüggések ismeretén túl legyenek képesek azok 

alkalmazására is. Rutinosan oldjanak meg könnyebb számítási feladatokat.  

Lássák a természettudományos gondolkodás fejlődésének törvényszerűségeit.  

Figyeljenek fel a környezetüket érő káros hatásokra. Alakuljon ki bennük 

környezettudatos, az energiatakarékosságra törekvő magatartás- és 

szemléletmód. 
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7. Angol és német nyelv 

Célok és feladatok 

 

A NAT megfogalmazásának megfelelően az idegen nyelvek műveltségi terület céljait korunk 

emberének kommunikációs igényei határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival. 

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a világ dolgaiban való megbízható 

tájékozódáshoz; a felelős, szabadon meghozott döntésekhez; a boldoguláshoz a munkaerőpiacon; 

a nemzetközi kommunikációba történő bekapcsolódáshoz; saját és más kultúrák értékeinek 

megértéséhez és megbecsüléséhez. 

Az Arany János Tehetséggondozó Program sikerének egyik kulcsa a nyelvtanítás 

hatékonysága, eredményessége. Részben azért, mert az idegen nyelvek tudása felértékelődött, a 

műveltség fontos részévé vált, így javítja a továbbtanulási (később munkavállalási és mobilitási) 

feltételeket, másrészt a hátrányos helyzetű, sok esetben kistelepüléseken élő gyerekek 

valószínűleg ezen a területen szenvedték el az általános iskolai évek alatt a legnagyobb 

lemaradást az alacsony óraszámok, vagy a nem megfelelően képzett tanárok miatt. Ezen diákok 

hozzáférése az idegen nyelven fellelhető, oktatásban használható anyagokhoz korlátozott (pl. 

könnyített olvasmányok, szépirodalom, magazinok, filmek, multimédiás anyagok). A szociálisan 

és anyagilag hátrányos helyzetű családok sem tudtak megfelelő motiváló hátteret nyújtani az 

idegen nyelv tanulásának ösztönzésére, helyzetükből adódóan sokszor képtelenek voltak nyelvet 

használó közeget megteremteni. A középiskolai nyelvoktatás célja ezen hátrányok leküzdésében 

segítség nyújtás, felsőbb évfolyamokon a nyelvtudás szintjének növekedésével egyre több 

alkalom biztosítása, ahol az idegen nyelvet élő kommunikációban, ismeretszerzésre, ismeretek 

átadására használja a tanuló (pl. nyelvi utak, idegen nyelvű előadások látogatása). 

Iskolánk Arany János Tehetséggondozó Programjának előkészítő évfolyamába a tanulók 

már előzetes nyelvtudással érkeznek a nyelvi csoportba, mindazonáltal különböző nyelvi 

szinteken. Az előkészítő év célja a szintek felmérése, erősségek és gyengeségek feltárása, a közös 

munkamódszer és az egyedi igények megtalálása, differenciált, egyénre szabott módszerek 

segítségével az egyéni nyelvtudás fejlesztése, ami által a tanuló a következő évfolyamok 

nyelvtanulásába minél magasabb szinten tudnak bekapcsolódni. 

A nyelvi órákon a tanuló elsajátítja azokat a nyelvi elemeket, melyek az írott és beszélt 

nyelv kohézióját biztosítják, és megtanulja az interakció szabályait. Fontos, hogy kialakuljon az 

önművelés igénye, és a gyerekeknek minél több lehetősége nyíljon önálló feladatmegoldásra. 

Ezért nélkülözhetetlen, hogy a tanuló megismerje és használni tudja az ehhez szükséges 

forrásokat: szótárakat, gyakorlókönyveket, elektronikus anyagokat, könnyített olvasmányokat. 

Ezeket a történeteket közösen, illetve önállóan is tudja értelmezni és feldolgozni, a megismert 

történetet az új szókincs alkalmazásával el tudja mondani. 

Törekedni kell arra, hogy a tanuló a való élethez közel álló, érdekes feladatokban, 

tevékenységekben vegyen részt. Használjunk minél több autentikus anyagot, el kell kezdeni az 

ismerkedést célnyelvi magazinokkal és újságokkal. A szabadon választott órakeret terhére az 

angolt első idegen nyelvként tanulók videós órákon vesznek részt. A videós órák a mindennapi 

élet szituációit mutatják be angol és amerikai nyelvterületen, autentikus szituációkban, így a 

tanulók könnyebben elsajátítják az életszerű helyzetek kommunikációs szófordulatait és 

szókapcsolatait.Az órai kommunikáció célnyelven történjen, a tevékenységek legyenek 

változatosak (frontális, csoportos, páros munka, projektfeladatok). A szituációs gyakorlatokon 

keresztül problémahelyzetekkel és különböző megoldási módokkal ismerkedik meg a tanuló, 

melyeken keresztül választ kap lényegi kérdésekre, életvezetési problémákra is. A nyelvi 
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csoportban végzett munka segíti közösségi beilleszkedésüket, fejlődik önismeretük és ezzel 

együtt az önkontroll is.  

A célnyelvi műveltség és interkulturális kompetencia mellett alakuljon ki a tanulókban a 

közösséghez való tartozás és a hazaszeretet érzése. A diákok ismerjék hazájuk sokszínű kultúráját 

és ezt legyenek képesek a tanult idegen nyelven közvetíteni. Legyen kiemelt szerepe az aktív 

részvételre építő tanítás- és tanulásszervezési eljárásoknak. Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy 

véleményüket elmondják. Fejlesszük vitakészségüket. Ezeknél a feladatoknál a kreativitást és az 

aktivitást helyezzük előtérbe és ne a pontos nyelvi kifejezőkészséget. A nyelvtanítás 

folyamatában jelentős szerepet kap az önismeret és önkontroll. Hozzá kell segíteni a tanulókat, 

hogy önismeretük fejlődjön, énképük gazdagodjon. Ezeket szükséges folyamatosan erősíteni, 

hogy saját fejlődésüket, sorsukat maguk tudják alakítani. A segítő magatartás, az együttműködés, 

a problémamegoldás és az önkéntes feladatvállalás ösztönzése elengedhetetlen a hatékony 

csoportmunka kialakításában. Tudatosítani szükséges a tanulókban, hogyha a lemaradóknak 

segítenek, maguk is fejlődnek, nyelvi készségeik javulnak. A tanulócsoportok (párok) 

megszervezése növeli az egymás iránti felelősség kialakulását. A nyelvtanításban a szituációs 

feladatokban jó lehetőség nyílik ennek gyakorlására. 

A nyelvtanítás során a szituációs feladatok kiváló lehetőségeket nyújtanak az okos 

gazdálkodás képességének kialakítására. Fontos cél, hogy a tanulók a globális nyilvánosság 

felelős résztvevőivé váljanak. Érteniük szükséges a média nyelvét. A hallott szövegértés 

fejlesztése során – videók, rádió- és tv-műsorok – lehetőség nyílik arra is, hogy a média bizonyos 

hatásait is megismerjék.Ebben a nevelési-oktatási szakaszban kezd a tanuló megismerkedni 

különböző alapszintű szövegtípusokkal, olvasmányokkal. A gondosan kiválasztott, lehetőség 

szerint autentikus szövegek feldolgozása során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint 

interakciós készsége.Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló 

olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló 

akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A nyelvtanulás iránti motiváció felkeltése és fenntartása mellett a nyelvtanárnak kiemelt 

feladata, hogy útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításához, ugyanakkor az önálló tanulást is 

elősegítse. Az első évben meg kell tanítani és be kell gyakoroltatni a hatékony nyelvtanulási 

technikákat, nagy hangsúlyt helyezve a csoportos tanulás módszereire, a kooperatív munkára, az 

emlékezet erősítésére és a célszerű rögzítési módszerek kialakítására. Az információforrások 

területén a digitális programokkal és a szótárhasználattal is szükséges megismertetni a tanulókat. 

A nyelvtanulás iránti pozitív attitűd kialakítása és fenntartása lényeges elem, hiszen 

jelentősen hozzájárul az egyén kulturális sokszínűségre való nyitottságának, a sokféleség 

tiszteletben tartásának kialakításában.Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése alapvetően 

magában foglalja a nyitottságra való törekvést és az interkulturális érdeklődés hangsúlyozását. A 

nyelvtanítás sok lehetőséget kínál az európai társadalmak megismerésére, a nemzeti és európai 

identitás kapcsolatának megértésére. 

 
Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik 

a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében 

is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek 

felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való 

felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  
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A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy 

az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa 

meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. 

Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt 

fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs 

feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja 

fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és 

pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé 

válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és 

eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több 

szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az 

egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő 

gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív 

képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló 

tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. 

A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, 

kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása 

során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti 

eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns 

gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű 

nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az 

alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi 

célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása 

közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát 

vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 

A nyelvoktatás során kiemelten fontos, hogy a pedagógus a tanulók előzetes tudásának, a 

tanulási képességeik fejlettségének, az adott tananyag nehézségi fokának, motiváló hatásának, az 

új ismeretek mennyiségének figyelembevételével tervezze meg a tanulási-tanítási folyamatot. A 

hatékonyság növelése érdekében a tanórai munka során kiemelt figyelmet fordítunk a 

differenciálásra.  

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok 

kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak 

tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-
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mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére. 

A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, 

hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a 

tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek 

révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és 

annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt 

be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. Afő cél, hogy a tanuló 

megismerkedjen a célnyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, kommunikatív és 

kooperatív kompetenciája fejlődjön. 

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak 

feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és a kollégiumban, otthon elvégzendő feladatoknak 

köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és 

létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen idegen nyelven.  

Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a 

nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot teremthet a célnyelven 

beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik. Az 

ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a 

rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. A külföldre szervezett kirándulásokon, a kollégiumi gazdagító hétvégéken 

lehetőséget kínálunk a tanulók számára, hogy fejleszthessék tudásukat. A nyelvgyakorláson túl 

ezek az utazások fejlesztik diákjaink kommunikációs-, digitális-, személyes és társas-, valamint az 

önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáit, valamint fontos eszközei a toleranciára 

nevelésnek. Mindezek révén a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi 

cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára mind 

tartalmi, mind pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, megbízható 

tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége 

szempontjából meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a 

szövegkompetencia, azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése. A nyelvtanulónak 

képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból 

kinyert információkat fel tudja használni saját céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van 

emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem 

kontextusba ágyazva jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy 

a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját tudatosan 

kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos 

munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az 

irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák segítik a tanulót abban, 

hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma így 

erősödhet, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére.  A nevelési-oktatási 

szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább 

tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, valamint saját és társai haladását 

értékelni. 
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A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba 

ágyazottan, szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy vizuális 

elemekkel megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása 

érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.  

Motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórákat iskolán kívüli rendezvények 

látogatásával egészítjük ki, melyhez támogatást jelent iskolánk gazdag külső partneri hálózata. 

Szoros együttműködést építettünk a ki a Pécsi Tudományegyetem nyelvi tanszékeivel, Pécsen és 

Baranyában működő nyelvi- és kulturális központokkal.  

Támogatjuk tanulóink részvételét nyelvi szintjüknek megfelelő versenyeken, amelyeknek 

célja lehet egyrészt a gyakorlás, hiszen a versenyszituáció felfokozott hangulata aktivitásra 

serkent, fejleszti a koncentrációt. Másrészt pozitívan hat tanulóink személyiségfejlődésére, a 

sikerélményeken keresztül erősíti tanulóink magabiztosságát az objektív, külső értékelésen 

keresztül. A tagozat országos hálózatában több nyelvi versenyen is részt vehetnek a tanulók. 

 

A 9/AJTP végén a tanulók vizsgát tesznek a tanév anyagából. A szakasz végére az első 

idegen nyelvként tanult nyelvből a tanuló eléri legalább a KER szerinti A2 szintet. 

 

A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén első idegen nyelv esetében (angol nyelv 

esetében heti 5+2 óra, ahol a plusz 2 óra a szabadon felhasználható órakeret terhére videós 

óra, német nyelv esetében heti 5 óra) 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az 

egész életen át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és 

digitális nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá 

kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra, 

közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  

A tanuló tisztában van a nyelvtanulás céljával és jelentőségével, ismeri a nyelvtanulás 

folyamatát. 

Megérti a leggyakoribb beszédfordulatokat, hatékonyan részt tud venni problémamegoldó 

szituációkban.  Részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; Valós helyzetekben akár anyanyelvi beszélőt nagy vonalakban megért. 

A tanuló megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán módon történő használata útján. 

Képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy megértesse magát, 

illetve megértse beszédpartnerét.  

Megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

Másokról tud véleményt alkotni és egyszerűen megindokolni (írásban és szóban). Elkövet 

alapvető nyelvtani hibákat, de a kommunikáció hatékonysága ezt ellensúlyozza. Szókincse 

elegendő a hatékony kommunikációhoz, de sokszor leegyszerűsíti mondanivalóját, illetve 

elkerülő stratégiákat alkalmaz. 

Képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megérteni, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt 

kiszűrni, ismeretlen nyelvi elem jelentését ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből 

kikövetkeztetni, egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, 

eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni, megértési problémák esetén segítséget kérni, 

egyszerű párbeszédben részt venni. 
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Megérti a hallott, olvasott szövegek lényegét, illetve információkat tud adott szempontok 

szerint gyűjteni. Kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelőszövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

Megérti a leggyakoribb beszédfordulatokat és az egyszerűbb rádió- és mozgóképes 

műsorokat. Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

Képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert témakörökben 

elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra 

támaszkodva. 

Egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát. 

Egyszerű, de néhány összefüggő mondatban elmondja a véleményét.  A tanult nyelvi 

elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, egyszerű spontán 

helyzetekben; 

Kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, ismert 

témákról. Írásban képes egyszerű érvelésre és rövid leírásokra. Változatos, kognitív kihívást 

jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi 

eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

Megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek lényegét, kiszűri a 

szövegekből az alapvető információkat.  

A tanuló elvégez az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat.  

Képes meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez. 

Növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról. 

Fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt. 

Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban. 

▪ Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az 

ismert nyelvi eszközök segítségével; 

▪ Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket; 

Nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

Az alapvető célnyelvi kulturális információkkal rendelkezik, ezt a gyakorlatban 

alkalmazni is tudja. Kéréseket, utasításokat írásban is tud adni. 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata (első idegen nyelv esetében): 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Személyes vonatkozások, család 20 

Ember és társadalom 15 

Környezetünk 20 

Az iskola 20 

Szabadidő, művelődés 20 

Életmód 15 

Gazdaság 15 

Utazás, turizmus 20 
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Tudomány és technika 15 

Ismétlés, számonkérés 10 

Szabadon felhasználható órakeret, ismétléssel, számonkéréssel 58+10 

Összes óraszám: 238 
 

 

TÉMAKÖR:Személyes vonatkozások, család 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 

felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális 

csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

családtagok, ismerősök, barátok, rokonok bemutatása, személyes adatok 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

közvetlen környezet, otthon 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

ház/lakás részei, berendezési tárgyak, ruhaneműk 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

családi ünnepek, életesemények, jövőbeli tervek 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

mindennapos teendők, hobbi, étkezés 
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− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: 2-3 főbb ünnephez (pl. karácsony, húsvét, születésnap) kapcsolódó alapszintű 

kifejezés, állandósult szókapcsolat ismerete 

− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata  

− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő 

átadása 

− Nyelvi elemek: cselekvés, történés, létezés kifejezése, az alapvető igeidők, a 

birtoklás kifejezése, mennyiségi viszonyok kifejezése, számlálhatóság. 

▪  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT)  

• családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

• a lakóhely és környezetének bemutatása 

• legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső 

tulajdonságok, szokások, közös programok bemutatása) 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés az ünnepekkel, szokásokkal film segítségével  

− projektmunka csoportban  

• plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében 

otthon, az iskolában, lakóhelyünkön? 

• csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek 

gyűjtése, azok bemutatása, összehasonlítása az órán 

• ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, 

kedvenc filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

− szóbeli miniprezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, 

szabadidő 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

•  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás  

− szerepjátékok 

• interjú egy híres emberrel/kedvenc 

hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és családjáról 

• ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 

TÉMAKÖR:Ember és társadalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM:15 óra 

7.1.1. Tanulási eredmények(Követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

− előkészülettel részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 

megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

− a tématartományhoz kapcsolódó ismert kép alapján kifejti gondolatait 

− szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat 

valós nyelvi interakciók során; 

− mondanivalóját kifejezi ismerős helyzetekben  

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: családtagok, ismerősök, baráti kör 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: mindennapi és hétvégi bevásárlás, bevásárló lista 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

munkahelyi kapcsolatok, foglalkozások 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: családi ünnepek,  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: öltözködés, divat, ruházat 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

vásárlás és szolgáltatások 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

• Közeli és távoli rokonok 

— internetes kutató munka és csoportos projekt  

• boltfajták 

• divat 

 

 

TÉMAKÖR:Környezetünk 

JAVASOLT ÓRASZÁM:20 óra 

 



Arany János Tehetséggondozó Program 

Óraszám: 1 óra/hét 

 

873 

 

7.1.2. TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 

felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális 

csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök 

segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

szomszédok, az otthon, a lakóhely és környéke 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: városi 

és vidéki élet 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természet, lakóhely 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

növények, háziállatok nevelése, ház körüli feladatok, napirend 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

időjárás 

− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása 

• lakóhelyem, környezetem  

• városi és vidéki élet 

• Magyarország időjárása 

− internetes kutatás – szófelhő 

• milyen állatok élnek a célnyelv országában/országaiban? 

• hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− az időjárás különbségei a célnyelv országában/országaiban és 

Magyarországon 
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− projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, 

szokások bemutatása) 

− Barkochba 

− kvíz, keresztrejtvény készítése 

 

TÉMAKÖR: Az iskola 

JAVASOLT ÓRASZÁM:20 óra 

7.1.3. TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott 

tématartományhoz tartozó témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári 

kérdések alapján; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg 

önállóan vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a 

változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 

digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy 

betűzését kéri; 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység 

céljainak megfelelően alkalmazza. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: az 

iskola dolgozói, tanulók 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

iskola, az osztályterem iskolai ünnepek 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: diákélet, 

diáksport 
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− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

iskolai órák, délutáni programok, kirándulások, közös iskolai programok, ünnepek 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

tantárgyak, órarend 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- egyéni projektmunka 

• iskolai szokások, napirend, órarend 

• tantárgyak ismerete  

• kedvenc tanárom bemutatása 

- kérdőív készítése  

• kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – 

szóbeli összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat  

• szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes 

kártyáját felhasználni? 

• mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

 

Témakör:Szabadidő, művelődés 

Javasolt óraszám:20 óra 

7.1.4. TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

▪  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturális és közintézmények, szolgáltatások, éttermek, szállodák 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

belépőjegyek, prospektusok, étlapok, programajánlók 
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− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturális programok, szórakozási lehetőségek, éttermek-étlap, színház, mozi 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

napirend 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

szabadidős tevékenységek, hobbi: olvasás, számítógép, TV, zene 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka 

• kedvenc hobbim, szabadidős tevékenységem 

• születésnapi buli megszervezése 

− szerepjátékok  

• gyorsétteremben  

• utazási irodában 

• utcán: útbaigazítás kérése és adása 

• ’Városok’ – helyi látványosságok bemutatása idegenvezetőként  

− étlap készítése  

− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős 

tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és 

miért? 

− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – 

melyik a legkedveltebb? 

− egyéni internetes kutatások különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR:Életmód 

JAVASOLT ÓRASZÁM:15 óra 

7.1.5. TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja(étlap) ismeretszerzésre 

− a célnyelvi ország étkezési szokásainak megismerése nyomtatott szöveg (magazin, 

étlap) és digitális anyagok(internet, videók) segítségével 

− Ismeri a gyógyítási és gyógyulási folyamatokat, képes egyszerű mondatokban 

kifejezni a betegségek tüneteit, ismeri a fontosabb gyógyszertípusukat 
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− A célnyelven, egyszerű mondatok használatával képes beszélni a napirendjéről, 

társaitól információt szerez kérdések alkalmazásával 

▪  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

szolgáltatások, éttermek, menza, pizzéria, orvosi rendelő 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

ételfajták, éttermek, étlap 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

egészséges és egészségtelen ételek 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

ételreceptek és hozzávalók, ételkészítési eljárások 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

fogások és evőeszközök 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása (jó és rossz 

közérzet, testi panaszok megnevezésével 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka 

• kedvenc ételem elkészítése 

• egészséges ételek 

•  gyorséttermi ételek  

• napirend 

− szerepjátékok  

• étteremben  

• az orvosnál 

− kvízjáték egészséges és egészségtelen ételekből 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb ételfajta a 

csoportban (háziétel, gyorséttermi kaja, nemzetek ételei) és miért? 

 

 

TÉMAKÖR: Gazdaság 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket alkot a tanult nyelvi szerkezetek 

felhasználásával az adott tématartományban; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában (vásárlás a sarki 

boltban), a beszélgetést követi, egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
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− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket fogalmaz a témában(bevásárló lista) 

− alapvető információkat szerez a témában egyszerű nyelvi elemekkel(Mennyibe 

kerül? Van e több/kevesebb valamiből?) 

− kifejez alapvető udvariassági formulákat a témában, információt szerez és átad 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon(éttermi asztalfoglalás) 

vagy digitális(internetes vásárlás) csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki 

magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

éttermi és bolti dolgozók 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

éttermek és bolttípusok 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

ételfajták, bolti áruk 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

bevásárlás személyesen és online, vásárlási szokások 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

éttermi asztalfoglalás, ételek rendelése telefonon és étteremben, étkezési szokások 

− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: bevásárlás és fizetés 

− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

gasztronómia helyi, nemzeti és a célnyelv jellegzetes ételei, italai 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT)  

• a legfinomabb desszert bemutatása 

• kedvenc ételem 

− szituációs játékok: online vásárlás, bevásárlás kisboltban, ételrendelés 

telefonon és étteremben 

− ismerkedés nemzetek ételeivel film és internet segítségével 

− projektmunka csoportban  

• plakát készítése: Brit, német és magyar nemzeti ételek 

• csoportos internetes kutatómunka: Az célnyelvi területek nemzeti 

ételei 

− szóbeli miniprezentációk: Jellegzetes célnyelvi ételek és italok 
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− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése: 

vásárlási szokások 

 

TÉMAKÖR:Utazás, nyaralás, turizmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

7.1.6. TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában. 

▪  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

turisták 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

úticélok, látnivalók 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

műemlékek, útiokmányok, közlekedési eszközök 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

városlátogatás, menetrend, jegyváltás 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

▪  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

• A célnyelv országának/országainak látnivalói, nevezetességei  

• Magyarország híres látnivalói 

• Lakóhelyem nevezetességei 

− internetes kutatómunka 

• útvonalterv a célnyelv országába/országaiba, milyen országokon, 

városokon kell átutazni? 

− szerepjátékok 

• idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

— szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendégek 
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TÉMAKÖR:Tudomány, technikaéskommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM:15 óra 

7.1.7. TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában 

− az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott 

célnyelvi szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

− az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

▪  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

egyszerűbb hétköznapi eszközök, mobiltelefon, számítógép, tablet, internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

technológia felhasználása a mindennapokban, a munka és a tanulmányok során 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

internet, közösségi média előnyei és hátrányai 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben 

• az oktatást? 

• a kommunikációt? 

− internetes kutatómunka és prezentáció 

• a világ legfontosabb találmányai 

• a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

− vitafórum  

• az internet jövője 

• mire jó a virtuális valóság?  

• haladás-e minden változás? 

• közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR:Félévi és év végi rendszerezés és számonkérés 

JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra 

7.1.8. TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− Megtörténik a megismert témakörök rendszerezése 

− Begyakorolja az adott témakörök szókincsét és nyelvtani anyagát 
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− Felkészül a vizsgaszituáció kezelésére 

− Stressz tűrés fejlesztése történik 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Ismeri és tudatosan használja a megismert témakörök szókincsét 

− Ismeri és tudatosan használja a megismert témakörök nyelvtani alapismereteit, 

igeidőket, prepozíciókat 

− Képes önállóan fogalmazni szóban, a vett témakörök szókincsét, fogalmait 

használva 

− Társalgást kezdeményez és tart fenn az ismert témákban 

− Képes hosszabb szövegrész önálló megalkotására az adott témakörökben levelet, 

emailt ír 

− Alapszókincse változatosabbá válik, kevesebb szóismétlést használ,  

− Fogalmazása és társalgása folyékonyabbá válik, kevesebb nyelvtani hibát vét 

− Használja és érti a megismert témaköröket szóban és írásban 

▪  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni és csoportos felkészítés 

• szóban 

• írásban 

− egyéni és csoportos ismétlés 

• szóban 

• írásban 

− egyéni és csoportos gyakorlás 

• szóban 

• írásban 

− egyéni számonkérés 

• írásbeli 

• szóbeli 

 

 

TÉMAKÖR: Szabadon felhasználgató órakeret – angolt első idegen nyelvként tanulók 

JAVASOLT ÓRASZÁM:58+10 óra 

7.1.9. TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− Megtörténik a megismert témakörök videós anyagokkal történő feldolgozása, 

ismétlése 

− Begyakorolja az adott témakörök szókincsét és nyelvtani anyagát 

− Felkészül a vizsgaszituáció kezelésére 



Arany János Tehetséggondozó Program 

Óraszám: 1 óra/hét 

 

882 

 

− Stressz tűrés fejlesztése történik 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
- Gyakorlás, rugalmasság, az idegennyelvi tudás gyakorlati felhasználása.  

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

- Egyszerű információ átadása. Önálló vélemény megfogalmazása, interakció 

a témakörökről 

- Videós anyagok használata a szókincs bővítéséhez. Kulcsszavak 

csoportosítása.  

-  Hallott szövegek, történetek összefoglalása, vázlat készítése. 

- . Vizsgakészítés, vizsgakészülés. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- internetes kutatómunka 

- szerepjátékok 

- projektmunka 

- szóbeli miniprezentációk 

− egyéni és csoportos ismétlés 

• szóban 

• írásban 

− egyéni és csoportos gyakorlás 

• szóban 

• írásban 

− egyéni számonkérés 

• írásbeli 

• szóbeli 

 

 

A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban az évfolyamon az angol a szabadon felhasználhat 

órakeret terhére a németet első idegen nyelvként tanuló diákoknál heti 2 órában második idegen 

nyelvként megjelenik. A 9/AJTP végén a tanulók vizsgát tesznek a tanév anyagából. A szakasz 

végére a tanuló eléri a második idegen nyelvként tanult nyelv esetében a KER szerinti A1 szintet. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén második idegen nyelv esetében (heti 2 

óra) 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az 

egész életen át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és 

digitális nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá 
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kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra, 

közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  

A tanuló tisztában van a nyelvtanulás céljával és jelentőségével, ismeri a nyelvtanulás 

folyamatát. 

A tanuló képes megérteni és használni hétköznapi alapkifejezéseket, amelyek valamilyen 

konkrét szituációban jelennek meg. 

Képes bemutatni magát és másokat, el tudja mondani, hol lakik, kiket ismer. Bizonyos 

szavakkal, kifejezésekkel és egyszerű fogalmazásmóddal beszélni tud a családtagjairól és 

másokról, az életkörülményeiről, a tanulmányairól, a jelenlegi és a korábbi munkáról. 

Tud az adott idegen nyelven egyszerű módon kommunikálni, amennyiben a beszélgetőtárs 

lassan, érthetően beszél és segítő szándékú, hajlandó megismételni vagy átfogalmazni a 

mondanivalóját. Képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni az alapszükségletei és a 

nagyon általános témákat illetően. Ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, megérti azokat az 

általa ismert szavakat és alapkifejezéseket, amelyek rá, a családra vagy a közvetlen környezetre 

vonatkoznak. 

Megérti az ismerős neveket, szavakat és a nagyon egyszerű mondatokat, például bizonyos 

tájékoztató feliratokat, reklámokat vagy a katalógusokban szereplő információkat. 

Meg tud írni egy rövid, egyszerű, képeslapra való szöveget, például egy nyaralásról szóló 

üdvözletet. Ki tud tölteni a személyes adatait kérő űrlapokat. 

Képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megérteni, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt 

kiszűrni, ismeretlen nyelvi elem jelentését ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből 

kikövetkeztetni, egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni megértési 

problémák esetén segítséget kérni, egyszerű párbeszédben részt venni. 

Kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

▪ Digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti a szintjének megfelelő, az 

ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket; 

Nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Személyes vonatkozások, család 15 

Ember és társadalom 10 

Környezetünk 10 

Az iskola 10 

Szabadidő, művelődés 10 

Életmód 5 

Ismétlés, számonkérés 8 

Összes óraszám: 68 
 

 

TÉMAKÖR: Személyes vonatkozások, család 

JAVASOLT ÓRASZÁM:15 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− elmesél rövid, személyes történetet  

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír az ismert szövegtípusban és témában 

− kommunikációban részt vesz egyszerű hétköznapi témában 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− egyszerű szöveget ír 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben röviden kifejti véleményét 

▪  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

családtagok, ismerősök, barátok, rokonok bemutatása, személyes adatok 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

közvetlen környezet, otthon 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

ház/lakás részei, berendezési tárgyak, ruhaneműk 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

családi ünnepek 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

mindennapos teendők, hobbi, étkezés 

− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka (PPT)  

• családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

• a lakóhely  

• legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső 

tulajdonságok, szokások, közös programok bemutatása) 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés az ünnepekkel, szokásokkal film segítségével  

− szóbeli miniprezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, 

szabadidő 

− szerepjátékok 

• ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Ember és társadalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra 

7.1.10. TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− egyszerű mondatokban beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló 

rövid eseményről 

− megérti az ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

− a tématartományhoz kapcsolódó ismert kép alapján rövid mondatokban 

leírja a képet 

− szóban és írásban rövid, lényegi információ átadására képes 

▪  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: családtagok, ismerősök, baráti kör 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: mindennapi és hétvégi bevásárlás, bevásárló lista 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: családi ünnepek,  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: öltözködés, divat, ruházat 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

vásárlás 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

Közeli és távoli rokonok 

− internetes kutató munka és csoportos projekt  

• boltfajták 

− divat 

 

 

TÉMAKÖR: Környezetünk 

JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra 

 

7.1.11. TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− rövid, egyszerű szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő egyszerű nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
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− rövid üzeneteket ír; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki 

magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

▪  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: az 

otthon, a lakóhely és környéke 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: városi 

és vidéki élet 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

növények, háziállatok 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

időjárás 

− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

▪  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása 

• lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 

• milyen állatok élnek a célnyelv országaiban? 

• milyen az időjárás a célnyelv országaiban? 

− az időjárás különbségei a célnyelv országában/országaiban és 

Magyarországon 

− projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, 

szokások bemutatása) 

− Barkochba 

− kvíz, keresztrejtvény készítése 

TÉMAKÖR: Az iskola 

JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra 

7.1.12. TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 
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− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott 

tématartományhoz tartozó témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári 

kérdések alapján; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 

digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység 

céljainak megfelelően alkalmazza. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: az 

iskola dolgozói, tanulók 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

iskola, az osztályterem iskolai ünnepek 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: diákélet, 

diáksport 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

iskolai órák, délutáni programok 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

tantárgyak, órarend 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- egyéni projektmunka 

• iskolai szokások, napirend, órarend 

• tantárgyak ismerete  

• kedvenc tanárom bemutatása 

- kérdőív készítése  

• kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – 

szóbeli összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat  

• szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes 

kártyáját felhasználni? 

• mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  
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TÉMAKÖR: Szabadidő, művelődés 

JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra 

7.1.13. TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturális és közintézmények, szolgáltatások, éttermek, szállodák 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

belépőjegyek, prospektusok 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturális programok, szórakozási lehetőségek, éttermek-étlap, színház, mozi 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

napirend 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

szabadidős tevékenységek, hobbi: olvasás, számítógép, TV, zene 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka 

• kedvenc hobbim, szabadidős tevékenységem 

• születésnapi buli megszervezése 

− szerepjátékok  

• gyorsétteremben  

• utazási irodában 

• utcán: útbaigazítás kérése és adása 

• ’Városok’ – helyi látványosságok bemutatása idegenvezetőként  

− étlap készítése  

− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 



Arany János Tehetséggondozó Program 

Óraszám: 1 óra/hét 

 

889 

 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős 

tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és 

miért? 

− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – 

melyik a legkedveltebb? 

− egyéni internetes kutatások különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Életmód 

JAVASOLT ÓRASZÁM:5 óra 

7.1.14. TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja(étlap) ismeretszerzésre 

− a célnyelvi ország étkezési szokásainak megismerése nyomtatott szöveg (magazin, 

étlap) és digitális anyagok(internet, videók) segítségével 

− Ismeri a gyógyítási és gyógyulási folyamatokat, képes egyszerű mondatokban 

kifejezni a betegségek tüneteit, ismeri a fontosabb gyógyszertípusukat 

− A célnyelven, egyszerű mondatok használatával képes beszélni a napirendjéről, 

társaitól információt szerez kérdések alkalmazásával 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

szolgáltatások, éttermek, menza, pizzéria, orvosi rendelő 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

ételfajták, éttermek, étlap 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

egészséges és egészségtelen ételek 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

ételreceptek és hozzávalók, ételkészítési eljárások 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

fogások és evőeszközök 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása(jó és rossz 

közérzet, testi panaszok megnevezésével 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka 



Arany János Tehetséggondozó Program 

Óraszám: 1 óra/hét 

 

890 

 

• kedvenc ételem elkészítése 

• egészséges ételek 

•  gyorséttermi ételek  

• napirend 

− szerepjátékok  

• étteremben  

• az orvosnál 

− kvízjáték egészséges és egészségtelen ételekből 

— kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb ételfajta a csoportban 

(háziétel, gyorséttermi kaja, nemzetek ételei) és miért? 

 

TÉMAKÖR: Ismétlés, számonkérés 

JAVASOLT ÓRASZÁM:8 óra 

7.1.15. TANULÁSI EREDMÉNYEK(KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− Megtörténik a megismert témakörök rendszerezése 

− Begyakorolja az adott témakörök szókincsét és nyelvtani anyagát 

− Felkészül a vizsgaszituáció kezelésére 

− Stressz tűrés fejlesztése történik 

▪  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Ismeri és tudatosan használja a megismert témakörök szókincsét 

− Ismeri és tudatosan használja a megismert témakörök nyelvtani alapismereteit, 

igeidőket, prepozíciókat 

− Képes segítséggel fogalmazni szóban, a vett témakörök szókincsét, fogalmait 

használva 

− Társalgást tart fenn az ismert témákban 

− Képes rövidebb szövegrész önálló megalkotására az adott témakörökben, levelet, 

emailt ír 

− Alapszókincse változatosabbá válik, kevesebb szóismétlést használ,  

− Fogalmazása és társalgása folyékonyabbá válik, kevesebb nyelvtani hibát vét 

− Használja és érti a megismert témaköröket szóban és írásban 

▪  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni és csoportos felkészítés 

• szóban 

• írásban 

− egyéni és csoportos ismétlés 

• szóban 
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• írásban 

− egyéni és csoportos gyakorlás 

• szóban 

• írásban 

− egyéni számonkérés 

• írásbeli 

• szóbeli 
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8. Tanulásmódszertan 

Az Arany János Tehetséggondozó Programon belül a Tanulásmódszertan és kommunikáció és az 

Önismeret tantárgyak öt éven keresztül való tanítása lehetőséget kínál a tanulók személyiségének teljesebb 

kiművelésére, kiteljesítésére. 

A tanulásmódszertan feladata azoknak a tanulási módszereknek és annak a szemléletmódnak a 

megtanítása, amelyek bármely tantárgy eredményes tanulásához felhasználhatók, és tanulóink további 

tanulmányainak sikeres teljesítéséhez is b iztos alapot adnak. A tanulásmódszertan ezen felül az 

olyan tanulási részképességek, készségek, attitűdök fejlesztéséhez is teret biztosít, mint a figyelem, beszéd, 

olvasás, emlékezés, gondolkodás, önművelés (az első években a hiányok pótlására, a továbbiakban pedig 

magas szintre való emelésükre helyezve a hangsúlyt). Ösztönzi a tanulókat arra is, hogy a tanulással 

kapcsolatos problémáikkal szembenézzenek, azokra megoldást keressenek, a megismeréssel pozitív, 

örömteli viszonyt alakítsanak ki, a tanulást mindennapi életük ritmusában, szokásrendszerükbe 

megfelelően illesszék be, illetve megfelelően és célszerűen alakítsák ki tanulásuk mindennapi 

szokásrendszerét.  

A tanulási önismeret a tudás megszerzésének kiindulópontja, a reális célkitűzések föltétele. A 

tanulók rendszeresen visszatérő teljesítménypróbákon szembesülnek képességeik, részképességeik 

pillanatnyi szintjével, s ennek alapján vehetnek részt a kollégiumi individuális és kiscsoportos 

fejlesztőprogramokban. Saját belső lehetőségeik megismerése és elfogadása alapozza meg a tanulók 

elégedettségét és harmonikus életvitelét. 

A tanulási nehézségek közös megfogalmazása, az azokra való megoldáskeresés az őszinteség és az 

egyéni életproblémák megoldásának képességét fejleszti ki a tanulókban. 

A tanuláshoz való megfelelő viszony kialakítása, az első nyolc iskolai év esetleges kedvezőtlen 

hatásainak korrekciója, a beidegződött rossz reflexek feltárása, átformálása, a művelődés iránti belső vágy, 

a világ iránti érdeklődés, kíváncsiság felkeltése, a tudásvágy felébresztése és folyamatos táplálása, a 

nyitottság attitűdjének természetessé tétele az első év legfontosabb fejlesztési követelménye. 

Visszatekintés ez az általános iskolára és előretekintés a következő évekre: a jó és rossz tapasztalatok 

összegyűjtése, rendszerezése, elemzése, az élmények, a sikerek és a kudarcok újraélése, a középiskolai 

célok fényében való transzformálása. 

A tanulási szokások tudatosítása, jó szokások fölvétele, rosszak átalakítása a hatékony tanulás 

nélkülözhetetlen föltétele. A jó szokások elsajátításához tanulási tanácsok megfogalmazásán, 

megfogadásán, akarati megvalósításán át vezet az út. A helyes tanulási szokások a délelőtti iskolai 

tanulásra és a délutáni önálló tanulásra egyaránt vonatkoznak, s kialakításuk az első év alapvető feladata. 

A tanulás módszereinek bemutatása és elsajátíttatása, a saját tanulási módszerek, eljárások 

kialakítása, rutinszerű gyakorlása a tanulás tanításának legkonkrétabb követelménye. Ez a szűk értelemben 

vett tanulásmódszertan, ennek veszi hasznát a gyerek közvetlenül és azonnal, s ezt a hasznosságot – 

szemben a többi fejlesztési követelmény hosszabb távú megvalósulásával – észreveszi maga is. Ezeknek a 

praktikus és egyszerű módszereknek az elsajátíttatása adja meg a tanulásmódszertan tanulásának hitelét. 

A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése a közoktatás teljes időszakának, így a 

középiskolának is alapvető követelménye. Ezen alapképességek iskolai kibontakoztatása első fokon az 

alsó, majd a felső tagozaton történik, azonban korántsem fejeződik be ott. Minden életkornak megvannak e 

téren a maga tennivalói, s különös a jelentőségük a Tehetséggondozó Programban, ahol az előkészítő 

évben kell behozni a képességekben, mint tanulási eszközökben levő lemaradásokat. A képességek 

tervszerű fejlesztése hosszú távú munka, amelyben nem nélkülözhető az iskola tantárgyi tanítási óráinak, 

mint gyakorlóterepnek a felhasználása (ld. később részletesebben). 

A figyelem iskolázására rengeteg gyakorlattípus és gyakorlat szolgál. A tanulás közbeni helyes 

figyelem kialakítása kondicionálással történhet. Olyan helyzeteket szükséges teremteni, amelyekben az 

élvezetes és egyszerű – vagy annak tűnő – feladatok csakis a figyelem egyirányú és teljes jelenlétével 

valósíthatók meg. A szétszórtság, a gondolati torlódások, az asszociációs parttalanság kialakulásában igen 

nagy szerepet játszik a gyermek környezete (az életmód, a családi életforma, a felgyorsuló világ 

dezorganizáló információzuhataga, az iskolai élet zaklatottsága), ami a figyelem egyirányú beállításának 
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gyakorlásával ellensúlyozható. A gyakorlatok (melyek részben egyéniek, részben közösségiek, tehát 

együttműködést is kívánnak) nemcsak a figyelmi magatartás kedvező alakulásához járulnak hozzá, hanem 

játékos voltukból következően kellő kedvet és hangulatot is teremtenek a tanítási órákon a tananyaggal 

való elmélyültebb foglalkozáshoz. 

A személyiség integritásához, a tanulási sikerekhez, s ezzel az elkötelezett és így önálló tanuláshoz 

igen nagymértékben járul hozzá az, hogy a gyerekek hogyan tudják élőszóban megformálni, érzékletesen, 

ízesen közölni, előadni azt, amit tudnak. A beszéd fejlesztésének feladata magába foglalja a 

beszédtechnika, a retorika (szóbeli szövegalkotás), a szereplés gyakorlását és a szókincsfejlesztést. 

A könnyed, jó szövegértéssel való olvasás képessége nélkül nem képzelhető el eredményes 

tanulás. Módszertanilag a hangos olvasás folyamatos gyakorlásával kezdődik ez a munka, amelyben a 

hallgatóság élvezetét kiváltó interpretálásig kell eljutni. A közösségben való olvasás különböző 

munkaformái kitűnő szórakozást is jelentenek, és a figyelmi gyakorlatokhoz hasonlóan kreatív és 

konstruktív tanulási légkört teremtenek. 

A néma értő olvasás gyakorlását ugyancsak elégtelen a gyerekek spontán olvasására bízni. A 

gyakorlás legegyszerűbb formája, az "elolvasom-eltakarom-elmondom" (3el) módszere –osztályban, 

kiscsoportban, párban és egyedül – a tananyag feldolgozásának olyan módja lehet, amely időszakosan 

gyakorolva és gyakoroltatva hozzászoktatja a gyerekeket az olvasás közben való teljes szellemi 

jelenléthez, a felelősséggel való olvasáshoz. 

Az olvasási képesség fejleszthető számítógép felhasználásával is. A dinamikus olvasás elnevezésű 

olvasásfejlesztő program,olyan olvasási magatartás kialakítását segíti, amelyre a szokásosnál sokkal 

nagyobb koncentráció jellemző, s ezzel egyszerre növelhető a szövegértés mértéke és az olvasás sebessége 

is. 

Noha az emlékezeti képesség jelentősen függ az adottságoktól, bizonyos, hogy a memória 

gyakorlással jelentősen fejleszthető. A jó megőrzési struktúrák kisgyerekkorban szinte észrevétlenül 

alakíthatók ki, de ha ez akkor nem, vagy csak részben történt meg, a tudatos figyelmet kívánó rögzítési 

módszerek megtanításával a nagyobbaknak is sokat segíthetünk. A memória kapacitása a memoriterek 

helyes tanításával tágítható, s ez azzal a haszonnal is jár, hogy a kiválasztott szövegek igen közel 

kerülhetnek a gyerekekhez: az írott magyar kultúra a tudatban állandóan ,,kéznél levő” részét képezik. Ez 

összefügg a beszédképességgel, a megszólalás könnyedségével, a szótalálás gyorsaságával. Csak a helyes 

– esetenként személyre szabott – módszereket kell megtalálnunk, amelyekkel a memoriterek tanulása nem 

kellemetlen kényszer, hanem az akarati erők gyakorlásának nélkülözhetetlen módszere. A lényegkiemelési 

gyakorlatok, a kulcsszavak keresése, a kulcsszó-vázlat, a vázlatkészítés, a jegyzetelés írott és hallott 

szövegből, a gondolati térkép készítése olyan rögzítési eljárások, amelyek bármely tantárgy tanításának 

folyamatába beillenek, s amelyeket elsősorban a tanulásmódszertan órákon kell megtanítani, és a 

szaktárgyi órákon képességgé fejleszteni. 

A gondolkodás fejlesztése érdekében a problémahelyzetek teremtése, kérdések megfogalmazása, a 

válaszkeresés, a gondolkodási sémákra és eredeti utakra való rávezetés a pedagógiai feladat, amely – 

teljesülése esetén – akkor is „működteti” a gyereket, amikor egyedül marad tanulnivalóival. Vagyis a 

helyes tanítás mintáját átélve helyesen, tehát gondolkodva fog tanulni. Ehhez nélkülözhetetlen a 

fogalmakkal való helyes bánásmód gyakorlása is, vagyis a fogalmak belső tartalmának feltárása, a 

meghatározás képessége, az árnyalt és pontos definícióalkotás képessége. Kisebb korban mellőzhetetlen a 

gondolkodási minták, sémák átadása, a serdülőkortól az önálló problémamegoldással való kísérletezés 

kerül előtérbe. 

A kommunikáció tanításának fejlesztési követelményei az első két évben átfedésben vannak a 

tanulásmódszertan beszédfejlesztési és a magyar nyelv és irodalom szóbeli és írásbeli kommunikációs 

követelményeivel. A tanulással összefüggésben levő kommunikációs műfajok készségszintű elsajátíttatása 

a kommunikációs blokk egyik fejlesztési követelménye.  

A felsőbb években a kommunikációs zavarok tudatosítása, legyőzése, a konfliktuskezelési 

stratégiák megfogalmazásában és gyakorlásában, a hétköznapi élet kommunikációs gyakorlatában, a nem 

nyelvi kommunikáció eszközeinek elsajátításában és a metakommunikáció megismerésében való 

előrehaladás, valamint az íráskészség fejlesztése, az egyéni stílus megtalálása, az írásbeli együttműködés, 

az alapvető költészettani fogalmak alkotó átélése, valamint a nyilvános szereplésre való felkészülés 

módszertanában és gyakorlatában szerzett magabiztosság a fejlesztési cél. 
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A kommunikáció tematikája szervesen kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom tantárgy 

kerettantervéhez. Tanításának célja az, hogy hozzájáruljon a tanulással összefüggő szóbeli és írásbeli 

műfajok készségszintű elsajátításához, gyakorlásához, és lehetőséget adjon néhány olyan kommunikációs 

terület élményszintű megismeréséhez is, amelyek kívül esnek a kerettantervi tartalmakon, azonban a 

mindennapi élet sikeres kommunikációjához nélkülözhetetlenek.  

A tanulással összefüggő kommunikációs műfajok készségszintű elsajátíttatását az első két évben a 

tanulásmódszertan tananyaga tartalmazza. 

A 10. évfolyamon a kommunikációs zavarokkal és az ebből adódó konfliktusokkal, konfliktusoldó 

módszerekkel való foglalkozásra kerül sor. Ezt jól megalapozzák a kerettantervi tartalmak, amelyek 

azonban éppen csak érintik ezt a mindennapi életünkben alapvető területet. A kommunikációs zavarok 

keletkezésével, megnyilvánulási formáival, mögöttes okaival, legyőzésük lehetséges útjaival, a 

konfliktusoldó és konfliktus-feldolgozó stratégiákkal, életszemlélettel és életgyakorlattal való 

élményszerű, áttekintő megismerkedés, problémaelemzés, a helyzetgyakorlatok és a játék jelentősen 

hozzájárulhat a tanulók lelki egészségének, kapcsolati kultúrájának javulásához, s ezzel a felszabadultabb 

élethez és tanuláshoz is.  

A 11. évfolyam programja egy kreatív írásgyakorlati blokkot tartalmaz. A kreatív írás célja lehet a 

különböző írásbeli műfajok szabályainak megismertetése az üzleti levelezéstől a tudományos esszén 

keresztül a szépirodalom műfajáig. A tantervbe beépített blokkot azonban nem elsősorban az írástechnikai 

ismeretek elsajátítására javasolt használni. Az órák célja a csoportépítés, az írásbeli kommunikáció 

felszabadult gyakorlása, a komolyan vett játék, valamint a diákok kreativitásának, képzelőerejének és 

nyelvi készségeinek fejlesztése. Ezek alá sorolódnak be azok az egyébként hasznos ismeretek, amelyekről 

az irodalom- és nyelvtanórákon már tanultak a gyerekek.  

A 12. évfolyam retorikai gyakorlatai az érettségire és a felvételi vizsgára való felkészüléssel 

összhangban a 10. évfolyamos kerettantervi anyagban tanult retorikai ismeretekre épülnek. Ezeken az 

órákon a diákok a szóbeli megnyilatkozást gyakorolják. Az órák elméleti anyaga ismétlés; a gyakorlatok 

témájául az érettségi során megkövetelt tananyagból lehet választani. Az órák megtervezésénél figyelembe 

kellett venni, hogy az óráról órára való készülés minél kevesebb terhet rójon a vizsgák előtt álló diákokra. 

Ennek megfelelően kialakított az óraszerkezet is. 

A tanuláslélektani és didaktikai alapelvek szerint az ismeretek, képességek és készségek 

elsajátításához a tananyag-feldolgozás és a gyakorlás intenzitásának optimumát kell megkeresni. Kellő 

súly és tartós motiváció nélkül a munka nem érheti el a kellő hatékonyságot. Azokhoz a munkaformákhoz, 

amelyekkel a tanulásmódszertan és a kommunikáció dolgozik, a 45 perces órák és a 4 heti egyszeri 

találkozás nem optimálisak. Amennyire lehetséges, törekedni kell 90 perces dupla órák tartására, illetve a 

heti többszöri találkozásra. Ez azzal jár, hogy a tantárgyak tanítása esetleg csak a tanév egy bizonyos 

időszakában, a tanév első felében, vagy esetleg csak első két-három hónapjában történik, esetleg a félévek 

első 4-6 hetében tanítjuk. Ez nem jelent hátrányt abban az esetben, ha a tanultak gyakorlására a többi 

tantárgy tanítási óráin lehetőség nyílik. 

Mivel a tantárgy jellegéből adódóan a kitűzött célok és az elérésükhöz szükséges feladatok 

évfolyamonként is jelentősen változnak, ezért a folyamat leírása nem kétéves, hanem egyéves ciklusokban 

történik. Hasonlóképpen az alábbi óraterv-javaslatok is évfolyamonkénti bontásban jelennek meg. A 

kerettanterv tematikai egységei a táblázatokban jelzett óraszámok 90%-át fedik le. 
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Óraterv 

 

Évfolyam Tanulásmódszertan Kommunikáció Összesen 

9/AJTP évfolyam 68 óra – 68 óra 

9. évfolyam 68 óra – 68 óra 

10. évfolyam 34 óra 34 óra 68 óra 

11. évfolyam 34 óra 34 óra 68 óra 

12. évfolyam 32 óra 24 óra 56 óra 

Összesen 236 óra 92 óra 328 óra 

 

A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban a javasolt óraelosztási variációk közül az 1. változatot alkalmazzuk: 

 

1. változat 

 

Évfolyam Tanulásmódszertan Kommunikáció Összesen 

9/AJTP évfolyam Heti 2 óra – 68 óra  

9. évfolyam Heti 2 óra – 68 óra 

10. évfolyam Heti 2 óra (1. félév) Heti 2 óra (2. félév) 68 óra 

11. évfolyam Heti 2 óra (1. félév) Heti 2 óra (2. félév) 68 óra 

12. évfolyam Heti 2 óra (1. félév) Heti 2 óra (2. félév) 56 óra 

Összesen 236 óra 92 óra 328 óra 
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9/AJTP évfolyam 

 

Tematikai egység Tanulási önismeret 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adottságok, hajlamok, képességek, készségek szerepének bemutatása. 

Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, 

érdeklődés felmérése, alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Öröklődés és környezet  

Amit hozunk, és amit szerzünk.  

Adottságok, hajlamok, képességek, készségek. 

Lehetőségek, korlátok, tehetség, antitalentum. 

Tanulásdiagnosztikai kérdőívek – önvizsgálat  

Önbizalom, akarat, siker, kudarc. 

Önismeret 

Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődésvizsgálat.  

Tanulási típusok.  

Szeretett/nem szeretett tantárgyak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Öröklődés, környezet, önismeret, tanulási attitűd, olvasási szokás, tanulási típus. 

- korábbi olvasmányélmények, feldolgozás-típusok, INSERT-technika és 

egyéb grafikus szervezők, irodalmi karakterekkel való azonosulás, 

tulajdonságtérkép/jellemtérkép 

 

Tematikai egység Teljesítménypróbák 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kognitív képesség teljesítménypróbái.  

Beszéd- és olvasás-teljesítménypróbák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kognitív képesség teljesítménypróbái 

Hol tartok? Erősségeim, gyengeségeim.  

Figyelem: monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás.  

Emlékezet: szövegtanulás (vers, próza, algoritmus).  

Gondolkodás: fejtörő feladatok.  

Fejlesztés, önfejlesztés. 

Beszéd- és olvasásteljesítménybeli próbák  

Szóbeli szövegalkotás: félproduktív beszéd (történetmesélés).  

Spontán beszéd.  

Hangos kifejező olvasás: blattolás, felkészülés utáni felolvasás. 

Néma értő olvasás (szövegértés): válaszadás kérdésekre, lényegkiemelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figyelem, monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás, emlékezet, szövegtanulás, 

gondolkodás, szóbeli szövegalkotás, félproduktív beszéd, spontán beszéd, hangos 

kifejező olvasás, blattolás, felkészülés utáni felolvasás, néma értő olvasás. 
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- vers-novella felolvasás, egy memoriter, előadott szöveg hanganyagon 

 

Tematikai egység Tanulási nehézségek 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 
Tanulási nehézségek feltérképezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tantárgyak jellege: hasonlóságok, különbözőségek, sajátosságok.  

Tantárgyi szimpátiák, antipátiák és ezek eredete.  

Önfejlesztési tervek.  

Kölcsönös konzultáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tantárgyi jelleg, hasonlóság, különbözőség, tantárgyi szimpátia, antipátia. 

- humán vs. reál (mítosz) 

 

Tematikai egység Tanuláshoz való viszony 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanuláshoz való viszony tudatosítása. Motiválás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az élet: tanulás. Mire való, mire használható az iskola?  

Jó és rossz dolgok az iskolában.  

Tanulás és motiváció.  

Kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, ambíció, életcélok.  

Tanulás és öröm. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulás, motiváció, kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, ambíció, életcél. 

- mire jó  az irodalom, mire jó a nyelvtan, plusz egyéb tárgyak (az iskola 

valódi haszna az életben) saját példákkal, próbafeladattal 

 

Tematikai egység A tanulás ritmusa 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulás ritmusának alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Életritmus, életstílus.  

Életkori szakaszok, életkori feladatok.  

Egy nap ritmusa.  

Tanulás, pihenés, kikapcsolódás a nap során. 

Kulcsfogalmak/ Életritmus, életstílus, tanulás, pihenés, kikapcsolódás. 
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fogalmak 
- időbeosztást segítő applikációk bemutatása, kipróbálása 

 

Tematikai egység Tanulási szokások 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulási szokások alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szokások, szokásrend. 

Szokásformálás: tartós törekvések, erős elhatározások.  

Jó szokások felvétele, rossz szokások átalakítása.  

Rendszeresség és kitartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szokás, szokásrend, törekvés, elhatározás, rendszeresség, kitartás. 

- írók életéből példa a szokásokra, (zöld tinta, reggeli kávé stb.) 

- a hely és a rítusok fontossága a koncentrációban 

 

Tematikai egység Tanulási tanácsok 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulási tanácsok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kísérletek, tapasztalatok, önreflexió.  

A tanulás külső körülményei: rend, csend, fény, munkahely, testhelyzet.  

A tanulás belső feltételei.  

A fizikai állapot karbantartása.  

A lelki harmónia megteremtése.  

Stresszkezelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Külső körülmény, rend, csend, fény, munkahely, testhelyzet, belső feltétel, fizikai 

állapot, lelki harmónia, stresszkezelés. 

- írók dolgozószobái 

- saját képzeletbeli dolgozószoba kialakítása; ez alapján, mi kell nekem a 

munkához 

 

Tematikai egység Tanulási módszerek, eljárások, technikák 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A módszerek szerepének bemutatása. Ráhangolás, hangulatteremtés. 

Szövegfeldolgozási módszerek megismertetése, gyakorlása. Felkészülés a 

szóbeli szereplésre. Felkészülés az írásbeli munka elkészítésére. Rögzítés. 

Önellenőrzés. 

-  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A módszerek szerepe 

Hatékony, időtakarékos tanulás. „Eszköztudás”, napi rutin. 

Ráhangolódás, hangulatteremtés 

A munkakezdés nehézségei. Rendcsinálás, előkészületek, koncentrációs és meditációs gyakorlatok, 

vízfürdő, tónusfokozó gyakorlatok (gimnasztika, sztrecsing – feszítőgyakorlatok, jóga), légzési 

gyakorlatok. Időterv készítése, időmérleg, célmeghatározás, tantárgyi sorrend. 

Pihenés 

A tevékenységváltások jelentősége. Kikapcsolódás, átkapcsolás –visszakapcsolás, lazítás.  

Relaxáció, autogén tréning, jóga: légzésgyakorlatok, ászanák.  

Egészség, betegség, alvás. 

Szövegfeldolgozási módszerek 

Könnyű és nehéz szövegek. Aláhúzás, kulcsszavak kiemelése, szövegkiemelés. Vázlatkészítés, 

kulcsszó-vázlat. Jegyzetelés írott szövegből. Kivonatolás. Elhangzó szöveg jegyzetelése. Emlékeztető. 

Gondolati térkép készítése. Címmeditáció, előregondolkodás, kérdések megfogalmazása, 

problémafelvetés, anyaggyűjtés, böngészés.  

A háromszori átolvasás. Tájékozódó olvasás (skimming). Áttekintés (holisztikus látásmód, rész és 

egész). Elemző olvasás. Ismétlő olvasás (futó olvasás). Kritikus olvasás. Kereső olvasás (skipping). 

Félhangos olvasás. Utánaolvasás (többkönyvűség). Ábraértelmezés, táblázatolvasás, képelemzés. 

Fogalom-meghatározás, definícióalkotás, leírás, körüljárás, magyar-magyar szótár készítése, 

szótárazás, forráselemzés, csoportosítás, osztályozás. 

Felkészülés szóbeli szereplésre 

A megszólalás feszültsége. Felelet, feleletterv, kutyanyelv. Tantárgyi beszámoló. Átfogó témavázlat. 

Témaismertetés, értekezés, kiselőadás. Vita, érvelés, hivatkozás, cáfolat. A lámpaláz leküzdése. 

Felkészülés az írásbeli munka készítésére 

A „míves munka” feltételei. Dolgozat, esszé, értekezés, tanulmány. Gondolati vázlat készítése. Egyéni 

kutatómunka. Íráskép, íráskészség. 

Ismeretrögzítés 

Emlékezés, felejtés. Memorizálás, szövegtanulás, verstanulás, adatok és évszámok megjegyzése, 

imagináció, belső képkészítés, mnemotechnikák. 

Önellenőrzés 

Megtanulás, biztos tudás, jó alapok. Visszamondás (elolvasás-elmondás), átfogalmazás 

(parafrazeálás). Próbafelmondás. Magyarázat. Tanítva tanulás.  

Összegzés (tömörítés). Kérdezési vázlat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatékonyság, időtakarékosság, tanulás, rendcsinálás, előkészület, koncentráció, 

meditáció, kikapcsolódás, átkapcsolás-visszakapcsolás, lazítás, relaxáció, autogén 

tréning, jóga, jegyzetelés, gondolati térkép, felelet, feleletterv, dolgozat, esszé, 

értekezés, tanulmány, memorizálás, szövegtanulás, verstanulás, mnemotechnika, 

megtanulás, biztos tudás. 

- egy érdekes téma kiválasztása és kidolgozása órai konzultációkkal, 

haladási naplóval, önreflexióval, kutatás és/vagy probléma alapú tanulás 

 

 

Tematikai egység Tanulási részképességek fejlesztése 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, beállítódás koncentrált munkára. 

Beszédfejlesztés. Hangos, kifejező olvasás gyakorlása. Néma, értő olvasás, 
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emlékezet, gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Figyelem, beállítódás koncentrált munkára 

Figyelem, beállítódás koncentrált munkára. Spontán és szándékos figyelem. Kondicionálás, 

figyelemfejlesztés. 

Beszéd 

Beszéd. Beszédtechnikai gyakorlatok (légzés, artikuláció, kiejtés). Szókincsfejlesztés. Szövegalkotás 

szóban. 

Hangos, kifejező olvasás 

Hangos, kifejező olvasás. Az értelmező olvasás eszközrendszere.  

A felolvasás gyakorlása különböző műfajokban: felkészülés utáni olvasás, blattoló olvasás, saját 

szövegek felolvasása, meseolvasás. 

Néma, értő olvasás 

Néma, értő olvasás. Szövegértési gyakorlatok. Az olvasás szellemi tényezőinek fejlesztése. 

Emlékezet 

Emlékezet. A rövid, a középtávú és a hosszú távú rögzítés stratégiái.  

Memóriafejlesztés memoriterek tanulásával. Az ismétlések jelentősége, dinamikája. 

Gondolkodás 

Gondolkodás. A problémamegoldó gondolkodás. Eltérő gondolkodási utak. Kreativitás a 

gondolkodásban.  

A fogalom-meghatározás. A képzelet fejlesztése. 

Kulcsfogalmak 

Figyelem, beállítódás, spontán és szándékos figyelem, kondicionálás, 

figyelemfejlesztés, beszéd, szókincsfejlesztés, szövegalkotás, hangos, kifejező 

olvasás, néma, értő olvasás, memóriafejlesztés, problémamegoldó gondolkodás, 

képzeletfejlesztés. 

- irodalmi művek és tudományos/sajtóműfajok olvasása 

- fejtörő történetek megoldási kísérlete 

- stílusgyakorlatok 

 

Tematikai egység Az önálló szellemi munka technikája 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló szellemi munka technikáinak bemutatása, gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tájékozódás a könyvtárban.  

Anyaggyűjtés. Cédulázás, kivonatolás, jegyzetkészítés. Forrásjegyzék készítése.  

Szótárhasználat. 

A sajtó világa. 

Kulcsfogalmak 
Anyaggyűjtés, cédulázás, kivonatolás, jegyzet, forrásjegyzék, szótárhasználat. 

- könyvtári óra 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanulási önismeret megszerzése. A tanulási nehézségek közös 

megfogalmazása. A tanulási szokások tudatosítása. A tanulás módszereinek 

bemutatása. A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlődése. A figyelem 

iskolázása. A hangos olvasás és a néma, értő olvasás fejlődése. Az emlékezeti 

képesség, gondolkodás fejlődése. 
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9. évfolyam 

 

Tematikai egység Tanulási önismeret 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. Tanulási 

attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődés 

felmérése, alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mennyit jutottunk előre egy év alatt? 

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. 

Önismeret 

Önismereti skálák: önbizalom, akarat, siker-kudarc. Önértékelő lapok: viszonyulás, képességek, 

tanulási módszerek. 

Tanulásdiagnosztikai kérdőívek (önvizsgálat) 

Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások,  

tanulás és gondolkodás, érdeklődésvizsgálat. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Öröklődés, környezet, önismeret, tanulási attitűd, olvasási szokás, tanulási típus. 

- miben változtunk az óvoda/iskola/középiskola óta 

- mit, honnan “hoztam” 

- a tehetség öröklődik? híres irodalmi személyek családjáról 

 

Tematikai egység Teljesítménypróbák 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kognitív képesség teljesítménypróbái.  

Beszéd- és olvasás-teljesítménypróbák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kognitív képesség teljesítménypróbái 

Hol tartok? Erősségeim, gyengeségeim. Figyelem: monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás. 

Emlékezet: szövegtanulás (vers, próza, algoritmus).  

Gondolkodás: fejtörő feladatok. Fejlesztés, önfejlesztés. 

Beszéd- és olvasásteljesítménybeli próbák 

Szóbeli szövegalkotás: félproduktív beszéd (történetmesélés). Spontán beszéd. Hangos kifejező 

olvasás: blattolás, felkészülés utáni felolvasás. Néma értő olvasás (szövegértés): válaszadás 

kérdésekre, lényegkiemelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figyelem, monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás, emlékezet, szövegtanulás, 

gondolkodás, szövegalkotás, félproduktív beszéd, spontán beszéd, hangos, 

kifejező olvasás, blattolás, felkészülés utáni felolvasás, néma, értő olvasás. 

- reflektálás az elmúlt egy évre, visszajelzés egymás haladásáról 

- történetmesélés képek alapján 

- olvasmányélményeink minél színesebb előadása élőszóban 
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Tematikai egység Tanulási nehézségek 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 
Tanulási nehézségek feltárása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tantárgyak jellege: hasonlóságok, különbözőségek, sajátosságok.  

Tantárgyi szimpátiák, antipátiák és ezek eredete. 

Önfejlesztési tervek. 

Kulcsfogalmak 
Tantárgyi jelleg, hasonlóság, különbözőség, tantárgyi szimpátia, antipátia. 

- interdiszciplinaritás, melyik tantárgy minden másik alapja, van-e ilyen 

 

Tematikai egység Az egyes tantárgyak tanulásának sajátosságai 
Órakeret 

42 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 
Az egyes tárgyak tanulása sajátosságainak megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Magyar nyelv és irodalom 

Az irodalom szeretete, az írásművek üzenete.  

Mit, mikor, miért és hogyan olvassunk (vers, széppróza, dráma)?  

A köznapi közléstől az irodalmi alkotásig.  

Hogyan beszélgessünk irodalmi témákról, alkotásokról?  

Verselemzési módszerek.  

Írásművek szerkezete. 

Társadalomismeret 

A történeti gondolkodás alapjai: múlt, jelen és jövő; a jelen mint történelem, kapcsolatunk a jelennel: 

benne élni a történelemben; az emberiség történetének nagy trendjei, a történelmi folyamatok 

szemlélete: rész és egész; a történelmi megismerés forrásai, beszélő tárgyak, leletek, írásos emlékek, 

forráselemzés; a történelem kulcsszavai, kulcsszó-vázlat, vázlatkészítés, jegyzetelés; 

lényegmegragadás, támpontok a történelmi folyamatok elemzéséhez; az egyéni életutak története és 

történetisége, biográfia-kutatás, családtörténet, a nagy történelmi személyiségek történelemformáló 

szerepe, hatásuk titkai, háttere. 

Matematika 

A matematika világa, szépsége, kialakulásának rövid története, hasznossága, általános 

gondolkodásfejlesztő hatása; a matematikai logika, gondolkodásmód alapjai, a matematikai képzelet; 

matematikai fogalmak elsajátítása, megértése; matematikai szövegek pontos felfogása, szöveges 

feladatok megértése, értelmezése, adatainak írásos elrendezése, rendszerbe foglalása, vázlat-és 

rajzkészítés; matematikai meghatározások, szabályok, gondolkodási sémák; gondolkodási utak, 

konvergens és divergens gondolkodás, kreatív lehetőségek a feladatmegoldásban; geometriai eszközök 

használata, szerkesztési alapelvek; a gyakorlás jelentősége a matematikai tanulásban. 

Idegen nyelvek  

Az idegen szavak megtanulásának módszerei (alapelvek, egyénileg felépített rendszerek), az 

ismétlések jelentősége, szövegösszefüggésbe helyezés, jelentésváltozatok; nyelvtani szabályok 

megértése, bevésése, az alkalmazás gyakorlása, automatizmusok kialakítása; a helyesírás megtanulása, 
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vizualizáció, gyakorlás diktálással, a gyenge pontok vizsgálata; fordítás idegen nyelvről magyarra és 

magyarról idegen nyelvre: a leggyakoribb hibák, az anyanyelvi tudás jelentősége, az értelem keresése, 

szótárhasználat, csoportmunka; a beszédgyakorlás alapelvei, a beszédfordulatok, állandósult 

szókapcsolatok bevésése, körülírás; a belső aktivitás jelentősége a nyelvtanulásban. 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan; földrajz 

Természeti jelenségek megfigyelése, pontos leírása; kérdések megfogalmazása, hipotézisalkotás, 

kísérlet, következtetés; a tudománytörténet tanulságai; fogalomalkotás; fogalommagyarázat, definíciók 

és szabályok megfogalmazása, rögzítése, gondolattérkép készítésének gyakorlása, jegyzetelés; 

feladatmegoldási modellek, térképhasználati gyakorlatok; táblázatok, ábrák, grafikonok olvasása. 

Kulcsfogalmak 

Írásmű, történeti gondolkodás, hasznosság, gondolkodásfejlesztés. 

- műelemzés-gyakorlatok 

- vázlatírás, lényegkiemelés 

- memorizáló gyakorlatok 

 

Tematikai egység Képességgondozás Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Képességgondozás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A vitázás mint komplex képességfejlesztő tevékenység.  

A figyelem, a beszéd, az emlékezés, a gondolkodás fejlesztése vitával.  

A gondolat és a szó mint fegyver.  

A vitázás szabályai, a vita illemtana.  

Felkészülés a vitára. Állítások, tételmondatok. Definíciók, tények, adatok, megfigyelések, 

összefüggések feltárása, ötletbörze, bizonyítás, érvelés, cáfolás.  

A helyes vitázási magatartás: az érzelmi egyensúly és az elfogulatlanság megteremtése magunkban. 

A jó vita: igazságkeresés és eszmecsere.  

Tévutak a vitázásban: csapda, manipuláció, hátsó szándék, érdekharc, szómágia, a tévedéshez való 

viszony (a győzelem/vereség kérdése). 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Vita, állítás, tételmondat, definíció, tény, csapda, manipuláció, hátsó szándék, 

érdekharc, szómágia, győzelem/vereség. 

- disputa gyakorlatok 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanulási önismeret megszerzése. A tanulási nehézségek közös megfogalmazása. 

A tanulási szokások tudatosítása. A tanulás módszereinek megismerése. A 

tanuláshoz szükséges alapképességek fejlődése. Egyes tantárgyak tanulása 

sajátosságainak megismerése. 
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10. évfolyam 

 

Tematikai egység Tanulási önismeret 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. Tanulási 

attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődés 

felmérése, alakítása. 

A történelem tantárgy tanulási szokásai 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mennyit jutottunk előre egy év alatt? Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. 

Önismeret (0,5 óra)  

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. Önismereti skálák: önbizalom, akarat, 

siker-kudarc. Önértékelő lapok: viszonyulás, képességek, tanulási módszerek. 

Tanulásdiagnosztikai kérdőívek (önvizsgálat) 

Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődésvizsgálat. 

A tanulási típusok tudatosítása, tanulási technikák, felmérés kérdőív alapján 

tanulási stratégiák, tanulási stílusok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Öröklődés, környezet, önismeret, tanulási attitűd, olvasási szokás, tanulási típus. 

 

Tematikai egység Teljesítménypróbák 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kognitív képesség teljesítménypróbái.  

Beszéd- és olvasás-teljesítménypróbák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kognitív képesség teljesítménypróba 

Figyelem: monotóniatűrés. 

Beszéd- és olvasásteljesítménybeli próbák 

Szóbeli szövegalkotás:  

rögtönzés, hangos kifejező olvasás, blattolás, néma értő olvasás (szövegértés): válaszadás kérdésekre, 

lényegkiemelés. – történelmi források, szövegértelmezés saját szavakkal, szakkifejezések értelmezése, 

fogalomalkotás (idő-tér, esemény, ok-okozat) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figyelem, monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás, emlékezet, szövegtanulás, 

gondolkodás, szóbeli szövegalkotás, félproduktív beszéd, spontán beszéd, hangos 

kifejező olvasás, blattolás, felkészülés utáni felolvasás, néma értő olvasás. 

 

Tematikai egység Tanulási nehézségek Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
Tanulási nehézségek feltárása. 
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céljai 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Aktuális tanulási problémák gyűjtése, elemzése, csoportosítása. Tantárgyi jelleg, tantárgyi szimpátia, 

probléma megbeszélés, dolgozatjavítás 

Önfejlesztési tervek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tantárgyi jelleg, hasonlóság, különbözőség, tantárgyi szimpátia, antipátia. 

 

Tematikai egység 4. Az olvasási hatékonyság növelése, dinamikus olvasás 
Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 
Olvasási hatékonyság növelése, dinamikus olvasás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az olvasási magatartás (olvasási dinamika), a szövegértés, a lényegmegragadás, az olvasási technika 

és az olvasási sebesség fejlesztése számítógépes programmal. 

Szövegértés fejlesztése, lényeg megragadás történelmi forrásokon keresztül (a forrás tartalmi 

lényegének rögzítése, a történelmi tény ok-okozati összefüggéseinek feltárása), szöveges forrástípusok 

(visszaemlékezések/naplók, törvényszövegek, rendeletek, egyezmények) 

Olvasási technika fejlesztése (címből tartalom megtippelése, a címről előzetes tudás felidézése, 

olvasás jelölő technikával, kulcsszavak aláhúzása,kiemelése,rendezése, kérdések megfogalmazása, 

kiemelés, fogalmi fürtábra, gondolattérkép, időszalag készítése, csoportosítás) 

Háromszög olvasás (előolvasás-a szöveg struktúrája, lényegi tartalma, aktív koncentrált olvasás, 

ismétlő átfutás) 

gyakorlatok (kakukktojás, főfogalom, fogalmak kapcsolata, összefüggés-keresés, fogalomválogatás, 

igaz-hamis mondatok buktatói, ellentmondás-keresés) 

bevésési, olvasási technikák, jegyzetelés, vázlatkészítés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvasási magatartás, szövegértés, lényegmegragadás, olvasási technika, olvasási 

sebesség. 

 

Tematikai egység 
Kommunikáció 

Kommunikációs zavarok és leküzdésük a személyközi és 

csoportközi életben 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikációs zavarok okainak tudatosítása. 

Szükségletek, érdekek és kommunikálásuk szerepének felismertetése. 

Konstruktív és destruktív konfliktuskezelés megkülönböztetése, megfelelő 

magatartásformák alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Kommunikációs zavarok keletkezése 

Kommunikációs zavarok megjelenési formái, típusai.  

Kommunikációs zavarok keletkezésének háttere. 

 Kódolási és dekódolási nehézségek a kommunikáció során (becsomagolás és kicsomagolás).  

A kommunikációs zavarok tudattalan közlése: a metakommunikáció.  

A társadalom kulturális rétegződésének szerepe a kommunikációs zavarok létrejöttében. 

Szükségletek, érdekek és kommunikálásuk 

A kommunikációs zavarok mint konfliktusjelzők és konfliktusforrások.  

Konfliktustípusok.  

Konstruktív és destruktív konfliktuskezelés. 

Stratégiák: empátia és értő figyelem; asszertivitás, én-üzenetek; együttműködés, problémamegoldás, 

közvetítés; mediáció (pártatlan közvetítés).  

Konstruktív magatartás problémahelyzetekben.  

A hazugság mint kommunikációs zavar.  

A szélhámosság mint kommunikációs bravúr. 

Kommunikációs zavarok leküzdése, konfliktusok megoldása. 

olvasott szöveg saját szavakkal visszamondása, parafrazeálás, probléma megoldás, kritikai 

gondolkodás: nyilatkozatok mögöttes szándékának/érdekek feltárása, álláspontok/vélemények 

ütköztetése, disputa-technika 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Kommunikációs zavar, kódolási és dekódolási nehézség, szükséglet, érdek, 

konstruktív és destruktív konfliktuskezelés. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Tanulásmódszertan 

A tanulási önismeret megszerzése. A tanulási nehézségek közös 

megfogalmazása. A tanulási szokások tudatosítása. Az olvasási hatékonyság 

növelése, a dinamikus olvasási képesség megszerzése. 

Emlékezetfejlesztés (asszociatív - hasonlóság, ellentét, összefüggés, a kapcsolás 

módszere – képhez, helyhez, történethez, beszéd-szöveg megtanulása, arcok-

nevek bevésése) 

Kommunikáció 

A kommunikációs zavarok keletkezésének, megnyilvánulási formáinak, 

mögöttes okainak, legyőzésük útjainak megismerése. Képesség kialakulása a 

konfliktusoldó és konfliktusfeldolgozó stratégiák, életszemlélet alkalmazására. 

 

11. évfolyam 

 

Tematikai egység Tanulási önismeret 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. Tanulási 

attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődés 

felmérése, alakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mennyit jutottunk előre egy év alatt? 

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. 

Önismeret 

Önismereti skálák: önbizalom, akarat, siker-kudarc. Önértékelő lapok: viszonyulás, képességek, 

tanulási módszerek. Idegen nyelvi anyagok, feladatlapok használata, kommunikáció erősítése 
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anyanyelven és idegen nyelven egyaránt. 

Tanulásdiagnosztikai kérdőívek (önvizsgálat) 

Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődésvizsgálat.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Öröklődés, környezet, önismeret, tanulási attitűd, olvasási szokás, tanulási típus. 

 

Tematikai egység Teljesítménypróbák 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kognitív képesség teljesítménypróbái.  

Beszéd- és olvasás-teljesítménypróbák idegen nyelven és anyanyelven. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kognitív képesség teljesítménypróbája 

Figyelem: monotóniatűrés. 

Beszéd- és olvasásteljesítménybeli próbák 

Szóbeli szövegalkotás: rögtönzés, hangos kifejező olvasás, blattolás,néma értő olvasás (szövegértés): 

válaszadás kérdésekre, lényegkiemelés  anyanyelven és idegen nyelven. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figyelem, monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás, emlékezet, szövegtanulás, 

gondolkodás, szóbeli szövegalkotás, félproduktív beszéd, spontán beszéd, hangos, 

kifejező olvasás, blattolás, felkészülés utáni felolvasás, néma, értő olvasás. 

 

Tematikai egység Tanulási nehézségek 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulási nehézségek feltárása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Aktuális tanulási problémák gyűjtése, elemzése, csoportosítása. A tanuló megtanulja a hibákra történő 

visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai 

fejlődésének értékelésére.Idegen nyelven történő kommunikáció fejlesztéséhez szükséges stratégiák 

kialakításakor fontos, hogy nem a tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a 

készségeknek a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és 

elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 

Önfejlesztési tervek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tantárgyi jelleg, hasonlóság, különbözőség, tantárgyi szimpátia, antipátia. 

 

Tematikai egység Képességgondozás 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Képességgondozás. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A biográfia (életrajz-, kisesszékészítés) mint komplex képességfejlesztő tevékenység  

Alanyválasztás, elővázlat készítése, anyaggyűjtés, rendszerezés, szerkesztés, megírás, felkészülés az 

előadásra. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alanyválasztás, elővázlat, anyaggyűjtés, rendszerezés, szerkesztés, megírás, 

felkészülés. 

 

Tematikai egység A gondolkodás fejlesztése 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gondolkodás fejlesztése anyanyelven és idegen nyelven. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tanulás és gondolkodás. 

Az emberi gondolkodás sajátosságai.  

Állati gondolkodás, emberi gondolkodás.  

Problématudat.  

Kérdezési technikák.  

A problémamegoldó gondolkodás fázisai és technikái.  

Ötletgyűjtés (brainstorming).  

Fogalmak meghatározása, definícióalkotás.  

Gondolkodási szokások. A gondolkodás magatartás- és viszonyformáló perspektívái.  

A gondolkodás kultúrája, a gondolkodás legfontosabb irányai. 

Alkotó gondolkodás.  

Gondolkodtató feladatok (agytorna).  

A gondolkodás tanulása.  

Gondolkodási sémák és technikák (CCT, PNÉ, VÖT, ALT stb.).  

Gondolkodási játékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulás, gondolkodás, problématudat, kérdezési technika, technika, alkotó 

gondolkodás. 

 

Tematikai egység Kommunikáció 

Kreatív írásgyakorlatok 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kreatív írásgyakorlatok anyanyelven és idegen nyelven. 

Nyelvi gesztusok alkalmazásának gyakorlása: kijelentés, kérdés, felkiáltás, 

felszólítás, nyelvek közötti különbségek. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Nyelvi gesztusok: kijelentés, kérdés, felkiáltás, felszólítás. 

Kreatív írásgyakorlatok anyanyelven és/vagy idegen nyelven 

A kijelentés: helyszínek és tárgyak leírása. Leírás emlékezetből. Igazság, hazugság, paradoxon. 

Hasonlat, szinesztézia, megszemélyesítés. A nyelv mint szobor. Definíció és jellemzés. Képzelőerő, a 

dolgok valódi nevei. 

A kérdés: eredet-kérdések; párbeszéd; levél; túlzás; ellentétek. Szabad vers. Találós kérdés, vicc, 

„szent párbeszéd”, jóslat. 
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Nonszensz. Alliteráció, rím, nyelvtörő. Anagrammák, hangzás és jelentés. Asszociáció, hangzás és 

hangulat. Magánhangzó, mássalhangzó, fordítás. 

Leírás felszólításokkal, műveltetés. Eseményleírások. Ritmus, metrum, személyes stílus. 

Gyémántvers, haiku. 

Meseírás 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kijelentés, kérdés, felkiáltás, felszólítás. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

Tanulásmódszertan 

A tanulási önismeret megszerzése. A tanulási nehézségek közös 

megfogalmazása. A tanulási szokások tudatosítása. A gondolkodás 

tanulása. A gondolkodási sémák és technikák kialakulása.  Az idegen 

nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és 

más népek özötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát 

az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód 

határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek.  

Kommunikáció 

Csoportépítés, az írásbeli kommunikáció felszabadult gyakorlása, a 

tanulók kreativitásának, képzelőerejének és nyelvi készségeinek 

fejlődése.  

 

12. évfolyam 

 

Tematikai egység Tanulási önismeret 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. Tanulási 

attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődés 

felmérése, alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése.  

Önértékelő lapok: viszonyulás, képességek, tanulási módszerek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Öröklődés, környezet, önismeret, tanulási attitűd, olvasási szokás, tanulási típus. 

 

Tematikai egység Teljesítménypróbák Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kognitív képesség teljesítménypróbái.  

Beszéd- és olvasás-teljesítménypróbák anyanyelven és idegen nyelven. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kognitív képesség teljesítménypróba 

Figyelem: monotóniatűrés. 

Beszéd- és olvasásteljesítménybeli próbák 

Szóbeli szövegalkotás:  

rögtönzés, hangos kifejező olvasás, blattolás, néma értő olvasás (szövegértés): válaszadás kérdésekre, 
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lényegkiemelés anyanyelven és idegen nyelven. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figyelem, monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás, emlékezet, szövegtanulás, 

gondolkodás, szóbeli szövegalkotás, félproduktív beszéd, spontán beszéd, 

hangos, kifejező olvasás, blattolás, felkészülés utáni felolvasás, néma, értő 

olvasás. 

Tematikai egység Tanulási nehézségek 
Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulási nehézségek feltárása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Aktuális tanulási problémák gyűjtése, elemzése, csoportosítása. 

Önfejlesztési tervek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tantárgyi jelleg, hasonlóság, különbözőség, tantárgyi szimpátia, antipátia. 

 

Tematikai egység Felkészülés az érettségire Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi sajátosságok megismertetése. Az idegen nyelv mint eszköz más 

tantárgyak fejlesztésében. Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló 

memóriája, a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő 

tanulási teljesítménye. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Általános elvek 

Testi-lelki egyensúly, a lámpaláz leküzdése; időbeosztás; egyéni elmélyülés, közös munka; 

témavázlat, anyaggyűjtés, rendszerezés, lényeges redundancia, bevezetés, tárgyalás, befejezés; 

gondolattérkép készítése, memorizálás; próbaérettségi.  

Tantárgyi sajátosságok  

Magyar nyelv és irodalom - szövegértés, szövegalkotás 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek - definíciók alkotása, szövegalkotás, forráselemzés 

Matematika - szövegértés, problémamegoldó képesség 

Idegen nyelv - szövegértés, szövegalkotás 

Választott tantárgy 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testi-lelki egyensúly, lámpaláz, időbeosztás, elmélyülés, témavázlat, 

anyaggyűjtés, rendszerezés, redundancia, bevezetés, tárgyalás, befejezés, 

gondolattérkép. 

 

Tematikai egység Kommunikáció 

Retorikai gyakorlatok 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A retorika alapelemeinek megismerése, gyakorlása anyanyelven és idegen 

nyelven. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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A szónok feladatai 

A szónok feladatai. Az érettségi vizsga mint szónoki helyzet. A hely, a beszédhelyzet. Tétel, 

témaválasztás (amit tudunk, és amit tudnunk kellene). Anyaggyűjtés (segédeszközök használata). Az 

anyag elrendezése. A szöveg megfogalmazása (kiemelt beszédrészek). A kifejezés árnyalása 

(kulcsmondatok, idézetek). Az előadásmód (lehetséges kérdések, a válaszadás technikája). A szöveg 

előadása. 

A beszéd részei 

A bevezetés. Az elbeszélés. A részletezés. Az érvelés. A befejezés. 

A szónoklat 

Beszédtechnikai gyakorlatok. Előkésztő játékok.  

A szónoki szerephelyzet gyakorlása, a szónoki teljesítmények elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szónok, bevezetés, elbeszélés, részletezés, érvelés, befejezés, beszédtechnika. 

 

A fejlesztés 

eredményei a 

ciklus végén 

Tanulásmódszertan 

A tanulási önismeret megszerzése. A tanulási nehézségek közös 

megfogalmazása. A tanulási szokások tudatosítása. A tantárgyi tanulás 

sajátosságainak megismerése. Felkészülés az érettségire. 

Kommunikáció 

Az érettségi és felvételi vizsgához szükséges retorikai képességek kialakulása. 
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1. Francia nyelv 

A célnyelv oktatásának alapvető célja – a KER-rel összhangban – a tanulók célnyelvi 

kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi 

kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett 

ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek 

minden tevékenységhez, így a nyelvi kommunikációhoz is elengedhetetlenek.  

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik a célnyelv segítségével kommunikatív feladatokat 

oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi 

tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív 

feladatoknak és a projektmunkának, amelyek szintén erősíthetik a motivációt és nagymértékben 

fejlesztik a diákok kreatív gondolkodását. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

Ennek a képzési formának a legfőbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással 

kapcsolatban kialakult pozitív attitűdöt megerősítse, biztosítsa a célnyelv minél magasabb szintű 

elsajátítását, és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. Ehhez szükséges a folyamatos 

megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, amely fokozza a tanulók önbizalmát, így 

magabiztosabban vesznek részt a szóbeli és az írásbeli kommunikációban. 

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatást is a valós kommunikációs helyzeteken alapuló 

nyelvtanulás jellemzi. A tanulók fejlettségi szintjüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelő, 

ugyanakkor kihívást jelentő, érdekes tevékenységekben vesznek részt. A célnyelvvel minden 

esetben valamilyen kommunikációs szituációban, kontextusban találkoznak. A középiskolai 

nyelvoktatásban a tanár és a tanuló támaszkodhat az általános iskolában elsajátított nyelvtanulási 

készségekre és stratégiákra, amelyeket közösen fejlesztenek tovább. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és- alkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy 

írásban megalkotja mondandóját. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 

feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű képzésben részt vevő tanulók 

több közismereti vagy szakmai tantárgyat célnyelven sajátítanak el, és az általános képzésben 

részesülő tanulóknál lényegesen több autentikus hangzó és írott szöveget dolgoznak fel. A 

tanulók az intenzíven fejlődő nyelvtudásuknak köszönhetően egyre összetettebb tartalmú és 

magasabb nyelvi szintű autentikus anyagokat ismernek meg, ami a célnyelv használatát 

élményszerűvé teszi. 

A két tanítási nyelvű oktatásban az anyanyelvi lektornak nagy szerepe van a mindennapi 

szóhasználat, a kommunikációs készség kialakításában, fejlesztésében. Munkája révén a tanulók 

nyelvhasználata természetessé válik, gyakorlatot szereznek az anyanyelvi beszélő megértésében 

és a kizárólag célnyelvi kommunikációban. Az anyanyelvi lektor másik feladata a 

kultúraközvetítés és az interkulturális kompetencia fejlesztése. Közreműködésével autentikus 

szituációk alakulnak ki az osztályteremben, a tanulók kommunikációja gördülékenyebbé válik, és 

folyamatosan érzékelik nyelvi fejlődésüket. 
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A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció kiemelt 

szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás esetében az integráció lehetőségét növeli, hogy a tanulók 

néhány közismereti vagy szakmai tantárgyat célnyelven dolgoznak fel. Ezáltal nyilvánvalóvá 

válik számukra a nyelvórán kívüli nyelvhasználat és nyelvtudás fontossága. Lényeges, hogy a 

tanulók a célnyelv elsajátítása során építsenek meglévő ismereteikre, személyes tapasztalataikra, 

és fedezzék fel, hogy a célnyelvi és a tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban van egymással, és 

számos területen alkalmazható. 

 

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás a 9–12. évfolyamon zajlik. A négy évfolyamos képzést 

megelőzi egy előkészítő évfolyam, amely során a tanulók nyelvi szintjének el kell érnie az A2–B1 

szintet, azaz nyelvtudásuknak lehetővé kell tennie, hogy célnyelven tanulják az iskola helyi 

tantervében meghatározott közismereti vagy szakmai tantárgyakat. 

A kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskola fejlesztési céljainak és követelményeinek 

eléréshez a 9–10. évfolyamon heti 5, 11–12. évfolyamon heti 6 célnyelvi órát biztosít. Iskolánk 

előkészítő évfolyamot szervez, amelyre évi 612 (heti 18) óra áll rendelkezésre.  

Éves óraszámok négy évfolyamos és az előkészítő évfolyamot tartalmazó ötéves két tanítási 

nyelvű középiskolai oktatás esetén: 

 

Előkészítő 

évfolyam 

(9/Kny)  

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

612 óra 170 óra 170 óra 204 óra 168 óra 

 

 

A beszámoltatás követelményei és formái 

A beszámoltatás tartalmi követelményei igazodnak a mindenkori érettségi vizsga 

követelményekhez.  

A tanulók beszámoltatása folyamatos, formájáról a szaktanár a diákokat minden tanév elején 

írásban és a tanév folyamán is tájékoztatja. Célunk, hogy követelményeink kiszámíthatóak és  

az egyes évfolyamokon egységesek legyenek.  

 

 

Az értékelés alapelvei 

➢ legyen objektív, személyre szóló, átfogó 

➢ személyiségfejlesztő 

➢ a gimnáziumi tantervek, érettségi vizsga követelményrendszer alapján történjen 

➢ egy adott évfolyamra egységes legyen 

➢ az értékelés ütemezése az intézmény munkatervében rögzített időpontok alapján  

történik 

 

 

Az értékelés formái 

➢ az érettségi vizsga követelményei alapján komplex (írásbeli, szóbeli) vizsga  

➢ témazáró dolgozat 

➢ írásbeli felelés (egy-egy rövidebb anyagrészből) 

➢ szóbeli feleletek, beszámolók 

➢ Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

➢ Az előrehozott érettségi vizsgát tett tanulók speciális értékelése: projektmunka  
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▪ alapján önálló kutatás, referátum. 

▪  

▪  

▪  

▪  

Az iskolai írásbeli (témazáró stb.) beszámoltatás  

 

➢ Jeles (5) – a tananyag 86-100%-os elsajátítása 

➢ Jó (4) – a tananyag 71-85%-os elsajátítása 

➢ Közepes (3) – a tananyag 56-70%-os elsajátítása 

➢ Elégséges (2) – a tananyag 41-55%-os elsajátítása 

➢ Elégtelen (1) – a tananyag 40% alatti elsajátítása 

 

 

A szóbeli feleletek tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe 

➢ Jeles (5) – aki a megadott témáról képes néhány percen át (min. 4-5 perc) olyan önálló, 

logikusan felépített feleletet adni, amelyben a tárgyi tudása szinte hiánytalan, felismeri az 

ok-okozati összefüggéseket, valamint önálló, eredeti következtetések megfogalmazására is 

képes 

➢ Jó (4) – aki a megadott témáról képes – némi segítséggel –önállóan beszélni, tárgyi tudása 

alapvető ismerethiányra nem utal, még felismeri az ok-okozati összefüggéseket - esetleg 

kérdésfeltevés hatására 

➢ Közepes (3) – aki a megadott témáról csak kérdések segítségével képes helyesen beszélni, 

akinek a tárgyi tudása hiányos, de az alapvető ismeretekkel rendelkezik, és ezáltal néhány 

következtetés levonására is képes 

➢ Elégséges (2) – aki a feltett kérdésekre nem mindig tud pontos választ adni, de a 

minimális követelményekkel szereplő ismeretekkel rendelkezik és az ok-okozati 

összefüggések levonására csak nagy segítség árán képes 

➢ Elégtelen (1) – aki az alapvető ismeretekkel sem rendelkezik, és tárgyi tudása oly 

mértékben hiányos, hogy az a segítő kérdések hatására sem kerül a felszínre. 

 

 

 

A táblázatokban megjelenő Fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, 

összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 

egymástól, a hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig 

integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért 

nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett. 

A Fejlesztési célok rovat a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszára vonatkozó, az adott 

kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait sorolja fel. A Fejlesztés tartalma olyan 

tevékenységeket mutat be, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. 
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Francia nyelv 

előkészítő évfolyam 
 

Heti óraszám: 18 óra 

Éves óraszám: 612 óra 

Bevezető 
A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen nyelvi képzés kiemelten kezelt, speciális 

területe, ahol a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás egyidejűleg történik. A két tanítási 

nyelvű magyar-francia tagozaton az előkészítő évfolyamos diákjaink nagy része úgy kezdi meg 

francia nyelvi tanulmányait, hogy a nyelvet nem tanulta korábban. A nyelv sikeres elsajátítását 

nagymértékben elősegíti, hogy az előkészítő szakaszban nagyon intenzív nyelvoktatás folyik, 

valamint, hogy az idegen nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. 

A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció számos készségeleme 

átvihető a célnyelv tanulásába és fordítva, a célnyelv tanulása során elsajátított kompetenciák 

hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, 

hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, 

akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, és a célnyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá 
váljon az anyanyelv. 

 

 

Célkitűzés és feladatok 

Az előkészítő évben a cél a tanulóknak az Európai Tanács nyelvi szintleírásai szerinti B1 nyelvi 

szintre való eljuttatása, a kommunikatív készségek fejlesztése. Célunk, hogy az előkészítő év 

végére képesek legyenek tanulóink idegen nyelven információt kérni, kapni, hogy a célnyelv a 

kifejezés eszközévé váljon. Fontos, hogy a tanulókat olyan nyelvi szintre juttassuk el, hogy a 

következő években a szaktárgyakat az adott célnyelven tudják tanulni. Mindezeken túl kiemelt cél 

az előkészítő év folyamán, hogy segítsük tanulóinkat saját nyelvtanulási stratégiáik 

megtalálásában, kialakításában, ezáltal hozzájáruljunk az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges 

kompetenciáik fejlesztéséhez.   
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1.1. Alapelvek 

 

Ahhoz, hogy a fenti célkitűzések megvalósulhassanak, figyelni kell a tanuló személyiségére, 

érdeklődésére, élettapasztalataira. Biztosítani kell számára, hogy a nyelvtanulás során valós 

problémákkal szembesülhessen, önálló véleményt alkothasson és nyilváníthasson, valós 

élethelyzetekben próbálhassa ki magát, ill. önálló tanulási és életstratégiákat dolgozhasson ki. 

Figyelembe kell vennünk, hogy az előkészítő év nagyon intenzív nyelvtanulási szakaszában - a 

tanulók általános és nyelvi képességbeli különbségei mellett - jelentős a nyelvelsajátítás egyénre 

jellemző időigényének és folyamatának különbözősége. Ebből adódóan rendkívül fontos a tanulók 

előzetes tudásán, képességein és érdeklődésén alapuló, személyre szabott tanulási környezet 

megteremtése, a tanulók differenciált foglalkoztatása a tanórán és a tanórán túl is. Ehhez jó keretet 

biztosítanak az aktív tanulásnak az előkészítő évfolyamon alkalmazott különböző formái, 

elsősorban a tanulók szabad feladatvállalásán alapuló csoportos munkák, egyéni és csoportos 

projekttevékenységek, amelyek során a tanulók a saját tanulási folyamatuk aktív résztvevőivé, az új 

ismeretek megkonstruálóivá válnak. 

A motiváció fenntartását, ezáltal a nyelv elsajátítását nagymértékben segíti az élményalapú 

tanulási környezet. Tanórákon - többek között - a fent említett tanulásszervezési mód, tanórákon túl 

pedig a tagozat által szervezett számos nem formális nyelvgyakorlási lehetőség: tagozati 

rendezvények, francia nyelvű színjátszókör, egyéni és csoportos nyelvi versenyek, francia nyelvű 

előadói versenyek, utazások. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a tanulók már az előkészítő 

évfolyamon érdeklődésüknek megfelelően aktívan bekapcsolódjanak ezekbe a tevékenységekbe, 

amelyek közül nem egy sikerélményt, ezáltal további motivációt is nyújt számukra, így közvetetten 

ily módon is hozzájárul a nyelv jobb elsajátításához. 

A tanulási folyamat-központú és a tanuló-központú oktatás mellett elköteleződve kiemelten 

fontosnak tartjuk a tanulók erősségeinek és fejlesztendő képességeinek beazonosítását, 

tudatosítását, és a szükséges fejlesztés módjának megválasztását. Az egyéni tanulói szükségletek 

figyelembevételével a felzárkóztatás különböző formáit javasoljuk a tanulóknak: osztályon belüli 

tanulópárok, felsőbb éves segítővel való munka, tanári egyéni, illetve kiscsoportos korrepetálás. 

Az előkészítő évfolyam értékelési rendszerében helyet kap mind a szummatív, mind a formatív-

fejlesztő értékelés. Az egy-egy fejlesztési ciklust (A1, A2, B1) lezáró (többnyire félévi és évvégi) 

vizsgák százalékosan mutatják meg a tanulónak az adott ciklusban elért egyéni és az 

osztályátlaghoz viszonyított eredményét, valamint egyéni fejlődésének ívét. Emellett szóban vagy/és 

írásban rendszeresen értékeljük a tanulók nyelvi, szociális és egyéb kompetenciáit, meghatározzuk 

a fejlesztendő területeket, és javaslatokat teszünk a fejlesztés módjára.  

    

 

A kerettanterv helyi alkalmazása 

 

Az előkészítő évben 2 nagy nyelvi blokkban tanítjuk a francia nyelvet. A 2 nagy blokkban a 4 

alapkészség kiegyensúlyozott fejlesztése került a középpontba. A francia1 blokkban heti 9 órában 

a hallott szövegértést és a beszédkészséget (szóbeli interakció, összefüggő beszéd) fejlesztjük, míg 

a francia2 blokkba az írott szövegértés és az íráskészség (írott szövegalkotás) fejlesztése tartozik 9 

óraszámban. 

 

Francia1 blokk: hallott szövegértés, beszédkészség  
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A beszédértés fejlesztésének célja: A tanuló egyre inkább képessé váljon hallás útján, a saját 

érdeklődésének, érettségének és szükségleteinek megfelelő ismeretekhez és információkhoz jutni. 

A beszédkészség fejlesztésének célja: A tanulót képessé kell tenni arra, hogy minden 

élethelyzetben ki tudja fejezni gondolatait, érzéseit, meg tudja fogalmazni ítéleteit, ill. sikeres 

párbeszédet tudjon folytatni 

 

 

 

 

 

A1-es fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, 

amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is 

használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi 

óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó 

közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 

vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos 

beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése 

világos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek 

jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó 

információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, 

tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- 

és animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, 

viccek. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a 

tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 

módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 

bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, 

kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 

telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés 

kezdeményezése, figyelemfelhívás. 
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Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, illetve 

tevékenységfajták: 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult 

jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

 
Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid 

megnyilatkozások; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek, tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 

alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, illetve 

tevékenységfajták: 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk 

és  

projektek csoportos bemutatása. 

A fejlesztés várt 

eredményei az A1 

fejlesztési ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megért ismerős szavakat és  

alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a  

közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal  

kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és  

ezeket megválaszolni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert  

témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt  
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fordulatokkal, szerkezetekkel.  

 

 
 

A2-es fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető 

fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 

környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 

lényegének megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló 

rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető 

információk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés 

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés 

használata esetén. 
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni 

stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom 

lényegének megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés 

támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
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Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, 

riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra 

vonatkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 

feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 

szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, 

egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók 

lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés 

hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, illetve 

tevékenységfajták: 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, 

információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési Összefüggő beszéd 
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egység 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű 

fordulatokkal és mondatokkal. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, 

szokások, napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös 

plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, illetve 

tevékenységfajták: 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, 

bejelentés, csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az A2 

fejlesztési ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 

megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes 

gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő beszéd létrehozására 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 

szókincs segítségével.  

 

 

 

 

 

B1 fejlesztési ciklus 
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Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szavakat és 

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések 

lényegét 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan  

megfogalmazott érveit több beszélő esetén is; 

Képes követni egy rövid (5-10 perces) előadás fonalát a számára 

ismerős témakörökben, valamint a szaktárgyak számára ismert 

témaköreiben. 

Megért fontos információkat azokban a rádió- és tévéműsorokban,  

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag 

lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős 

témákról.  

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű  

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.  

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek  

többségének megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök 

és az események közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként  

előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat  

jelentésének kikövetkeztetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, 

beszédek,  

viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és  

rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 
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Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során 

kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 

témákról.  

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is 

önállóan boldogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel érdeklődési körébe 

tartozó és általános témákról is; 

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyveket; 

alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában a kommunikációs 

helyzethez. 

A tanuló képes bekapcsolódni és aktívan részt venni egy hétköznapi 

beszélgetésbe 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság,  

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása,  

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a  

hatóságokkal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz,  

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek  

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése,  

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, 

semleges stílusú nyelvi megfelelőikkel. 
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Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, illetve 

tevékenységfajták: 

Társalgások, megbeszélések, eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek  

eljátszása. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más  

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek  
segítségével az ismerős témakörökben a  

folyamatos önkifejezésre gondolatait megfelelő logikai sorrendben 

előadva 

biztonsággal kommunikálni a számára ismerős témákról /információt 

kérni, ellenőrizni /kifejezni kérdéseit, kétségeit, nehézségeit számára 

kevésbé ismerős helyzetekben 

leírni egy valós eseményt, vagy akár egy álmot  

elmesélni egy történetet  

összefoglalni egy rövid elbeszélést, cikket, előadást, vitát, ha ezek 

nyelvezete nem túl nehéz és témájuk számára ismerős  

Tud érthetően folyamatosan beszélni, meg tudja tervezni 

mondanivalójának szókincsét és tartalmát, és szükség esetén tudja azt 

tudatosan módosítani; 

Képes tartalmilag pontosan kifejteni egy gondolat vagy probléma főbb 

pontjait. 

 

A fejlesztés tartalma 
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Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris  

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok  

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók  

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé  

begyakorolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, illetve tevékenységfajták: 

Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg,  

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek  

bemutatása, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a B1 

fejlesztési ciklus 

végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi  

beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi élet  

legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában  

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. Képes felkészülés nélkül 

társalgást kezdeményezni és azt fenntartani számára ismerős (B1 szintű) 

témakörökből, valamint olvasmány-, illetve filmélményekről, stb. 

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek  

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a  

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Francia2 blokk: olvasott szöveg értése, íráskészség (szövegalkotás) 
 

Olvasott szövegértés: Az olvasás igen alkalmas arra, hogy a nyelvi képességek fejlesztésén túl az 

ismeretszerzést és az önazonosság kialakulását is segítse. Fontos, hogy az olvasás révén a 

személyiségnek nemcsak értelmi, hanem érzelmi adottságai is fejlődnek. 

Cél: Az olvasástanításnak az a célja, hogy a tanuló idegen nyelven is képessé váljon önállóan, 

tanári vagy egyéb segédlet nélkül saját érettségének és érdeklődésének megfelelő ismeretekhez, 

információkhoz és élményekhez jutni, még pedig úgy, hogy mind olvasási tempójában, mind 

szövegértésében egyre inkább megközelítse az átlagos anyanyelvi olvasó teljesítményét. A 

tanulónak középiskolai tanulmányai befejezése előtt el kell jutnia addig, hogy az idegen nyelven 
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való olvasást természetes szükségletének tekintse, és kulturális kíváncsiságának megfelelően 

válogatni tudjon az idegen nyelvű szövegek közül. 

Íráskészség: Az előkészítő évfolyam legfőbb célja a tanulók nyelvtudását olyan szintre 

fejleszteni, hogy a következő években a szaktárgyakat az adott célnyelven tudják tanulni. Ennek 

megfelelően az írástanításban is elsősorban a helyes nyelvhasználatra kell helyezni a hangsúlyt, és 

csak másodsorban az írásmű megszerkesztésére. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az utóbbi 

szempontot el kell hanyagolni, de az írásmű igényes megszerkesztésével csak akkor érdemes 

foglalkozni, amikor a diákok már képesek az adott célnyelven bonyolultabb mondatokat is 

alkotni. 

Az íráskészség célja, hogy a tanulók legyenek képesek különböző jellegű szövegeket tudatosan 

megalkotni. Használják a szöveg jellegének megfelelő, a tudásszintjük szerinti legválasztékosabb 

nyelvezetet. 

 

A1-es  fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv  

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,  

motiváció. A tanuló jártas a különböző szövegfajták olvasásában 

anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló képes megérteni az ismert neveket, szavakat és  

mondatokat egyszerű szövegekben; 

megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait,  

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

megérti a korosztályának megfelelő témájú, egyszerű autentikus  

szöveg lényegét, kiszűr a szövegből néhány alapvető információt. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (pl. feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű  

fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például  

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető  

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a  

szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a  

szöveg megértéséhez. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek,  

újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon  

egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. 

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre 

válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegek írása a tanulókat érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, 

cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment 

írása (például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az A1 

fejlesztési ciklus 

végén 

A1 szintű nyelvtudás. Megérti az ismert neveket, szavakat, és az 

egyszerű szövegek egyszerű mondatait. Megérti az egyszerű leírások, 

üzenetek, útleírások  

gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.  

Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid,  

tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

 

A2-es fejlesztési ciklus 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

fő gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a 

hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos 

magánlevelekben, e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó 

újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek 

olvasása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve 

időrendi kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, 

hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, 

versek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert 

témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tud összefüggő mondatokat írni a közvetlen környezetével  

kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű  

interakciókban; 

képes ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatait egyszerű  

kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezni; 
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tud minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő  

szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek lemásolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével  

kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló,  

párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való 

megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése  

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (pl. internetes  

fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (pl. köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy  

programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (pl. megszólítás,  

elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásában. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás,  

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus  

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek  

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek,  

elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az A2 

fejlesztési ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 

információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt 

érintő témákról minta alapján. 

 

 

 

B1 fejlesztési ciklus 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, 

hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg 
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megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét 

információkat egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi 

szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, az  

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket; 

megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő 

szövegek  

gondolatmenetének lényegét;  

követi nagy vonalakban a véleményeket, érveléseket, és kiszűri a 

részinformációkat. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott  

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt 

érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres 

írásbeli  

kommunikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből,  

illetve több szövegből. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám,  

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek,  

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő  

szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban írásban kifejezi; 
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minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegeket ír az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket  

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról; 

írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről,  

benyomásairól és véleményéről, alátámasztani véleményét; 

hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készíteni olvasott vagy hallott szöveg alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó,  

ismerős témáról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal  

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / 

emailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás,  

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások:  

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus  

képeslapok; poszter szövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat  

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internetes profilok; tényszerű információt  

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést /  

nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó  
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instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/email-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás,  

visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid  

leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok,  

dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a B1 

fejlesztési ciklus 

végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat 

a  

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló megérti az idegen nyelvű szómagyarázatokat. 

Tud tanári segítséggel egynyelvű szótárt használni 

Képes megtalálni a számára fontos információt különböző hétköznapi 

dokumentumokban, újságokban (pl. prospektusok, műsorismertetők, 

menetrendek, stb.), 

▪ megérteni egy köznapi témájú újságcikket, megtalálni benne a 

jelentősebb pontokat. 

▪ gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét érthetően, a 

megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni,változatos 

közlésformákat létrehozni, 

▪ a fent említett kritériumokat a következő szövegtípusokban 

megvalósítani: magán- fiktív történet, élményszerű beszámoló, 

párbeszéd, leírás, véleménykifejtés, kiselőadás, tartalom összefoglalás, 

napló, formanyomtatványok kitöltése, önéletrajz. 

▪  

 

 

Az előkészítő évfolyamra (Francia1-Francia2) egységes témakörlistája: 

 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye,  

Családi élet, tágabb családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Ismerkedés, bemutatkozás 

Idős családtagok, családi múlt 

A ház és a lakás részei, háztartási eszközök 

  

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Ünnepek, családi ünnepek. Testvér születése. 
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Öltözködés, divat. 

Környezetünk: állatok, növények 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

  

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, tagozatok) 

Tantárgyak, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

  

A munka világa 

Foglalkozások  

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

  

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében) 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Étkezési szokások nálunk és a célországban 

Életmód nálunk és a célországokban. 

  

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Gyűjtemények (mint hobbyfajta) 

Újságok, folyóiratok 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, tévé, számítógép, internet. 

  

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Turisztikai célpontok. 

Nemzetiségek, országok, nyelvek 

 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

  

Gazdaság és pénzügyek 

Zsebpénz. 
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A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például kis üzletek, bevásárló központok, bank). 

  

 

 

 

 
9–10. évfolyam 

 

A két tanítási nyelvű gimnázium 9-10. osztályának célja az, hogy az előkészítő (9/Kny) év után a 

tanulók képesek legyenek a különböző tantárgyakat célnyelven tanulni, egyre otthonosabban 

érezzék magukat a nyelv használatában, szókincsük fokozatosan bővüljön, nyelvtani tudásuk 

egyre biztosabbá váljon. A két tanítási nyelvű oktatásban a célnyelvből a középiskola 10. 

évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk a KER hatfokú skálájának negyedik, B2-es 

szintjére. Ez biztosítja, hogy olyan fejlődés valósuljon meg a nyelvi előkészítő év tanulmányai 

után eltelt két évben, amely lehetőséget ad a szaktárgyak növekvő nyelvi és tartalmi 

követelményeinek teljesítésére. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a további két 

évben minden tanuló eljusson a két tanítási nyelvű középiskolai tanulmányok végére várható C1 

szintre. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló már megért lényeges 

információkat, amelyek olyan ismert 

témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, 

az iskola, a szabadidő;  

ki tudja szűrni a fontos információkat 

azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek 

aktuális eseményekről vagy érdeklődési 

körének megfelelő témáról szólnak. 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló képes megérteni a köznapi és 

tanulmányi életben elhangzó hosszú 

beszédeket, ha normális beszédtempóban 

erős akcentus nélkül beszélnek; 

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, 

amelyek a mindennapi élet, illetve a 

tanulmányi munka során előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a 

téma viszonylag ismerős, és a beszéd menete 

jól követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi 

beszélők közötti társalgást. 

 

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 
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Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése 

standard dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgető műsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, 

párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és 

rádiós hírek, beszélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, 

rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), 

telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, 

beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan 

helyzetben, amely külföldi utazás során 

adódik; 

előkészület nélkül részt tud venni a személyes 

jellegű vagy érdeklődési körének 

megfelelő,ismert vagy mindennapi témáról 

folytatott társalgásban (pl. család, szabadidő, 

munka, utazás, aktuális események). 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló képes általános és tanulmányokkal 

kapcsolatos témák széles körében 

folyékonyan,helyesen és hatékonyan használni 

a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és 

érveit, valamint az érzelmek különböző 

fokozatait; 

hatékonyan részt vesz a mindennapi és a 

tanulássorán előforduló vitahelyzetekben; 

stílusában, regiszterhasználatában 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

 
A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel 

kapcsolatos témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív 

javaslatok értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás 
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azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a 

partner véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, 

átadása, mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének 

elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés 

ellenőrzése, félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások 

bevonása a beszélgetésbe. 

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok 

pontos hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, 

amíg megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és 

telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, 

utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű 

mondatokkal élményeit, álmait, reményeit, 

céljait; 

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a 

véleményét; 

el tud mondani eseményeket, történeteket, 

tartalmat, és véleményt tud nyilvánítani 
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ezekről. 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló képes világos, szisztematikusan 

kifejtett leírást és bemutatást adni, előadást 

tartani érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz 

kapcsolódó témák széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és 

példákkal, érvekkel támasztja alá 

mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel 

mondjon, valamint figyelembe veszi a 

hallgatóságra tett hatását; 

legyen természetes módon eltérni egy előre 

elkészített szövegtől. 

 

 

 
A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása példákkal, 

érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések 

kifejezése a legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása 

és kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, 

képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló képes a főként standard 

nyelven megírt, tevékenységéhez, tanulásához 

kapcsolódó szövegek megértésére; 

magánlevélben megérti az események, 

érzelmek és kívánságok leírását. 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló képes az érdeklődési köréhez 

kapcsolódó szövegeket elolvasni és megérteni; 
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hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, 

megtalálja a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét 

változtatja a különböző szövegeknek és 

céloknak megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is 

megérti az író álláspontját, nézőpontját. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek 

elolvasása és a lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is 

tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó 

cikkekben és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, 

instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, 

riport), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai 

írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, 

modern szépirodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos 

szöveget alkotni ismerős, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó témákról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló képes világos, részletes szövegeket 

írni érdeklődési körével és tanulmányaival 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont 

témákról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák 

magyarázatával kapcsolatos üzeneteket; 
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követi az adott műfaj hagyományait. 

 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető 

közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, 

illetve átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző 

alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó információk 

és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj 

hagyományainak követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú 

bekezdésekre tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és 

átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális 

stílus stíluselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak 

használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és 

elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMSek/ 

MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó 

levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális 

műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., megállapodások, 

szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek 

számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, 

rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 
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B2 szintű nyelvtudás 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz 

kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét.  

A tanuló képes aktívan részt venni az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja 

indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud 

folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. 

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki 

tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző 

alternatívák előnyeit és hátrányait. 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek 

szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai 

szövegeket. A tanuló több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák 

széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a 

különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

▪  

1.6. Szókincs  

Ezen a szinten a szókincs tanulásával kapcsolatban a következő követelményeknek kell eleget 

tenni:  

➢  A tanuló 1000 új lexikai egységet sajátítson el. A legáltalánosabb és az érdeklődési 

körébe vágó szókincs széles skáláját ismerje, ezeket biztosan használja. 

➢ Mondandóját képes legyen változatossá tenni a szinonimák és antonímák használatával.  

➢  Általában elvárható a szókincs pontos használata, még akkor is, ha időnként nem 

pontosan választja meg az oda illő szót, de ez nem zavarja a kommunikációt.  

▪  

1.7. Hallott szöveg értése  

▪ A tanulók legyenek képesek:  

➢ Nehézség nélkül megérteni egy anyanyelvi beszélőt személyes kommunikációban.  

➢ Figyelemmel követni egy bármilyen témájú előadást, az információkat abból kiszűrni, 

és ha kell akár le is jegyzetelni.  

➢  Megérteni egy hosszabb (15-20 perces), mind tartalmilag, mind nyelvileg igényes 

előadást.   

➢ Globálisan megérteni hang és videofelvételeket, autentikus filmeket és 

tévéműsorokat.  

➢ Hallás útján akár önálló ismereteket is szerezni.  

▪  

1.8. Beszédkészség  

A tanulók legyenek képesek:   

➢ Részletes, spontán, körülbelül 3-5 percig tartó, összefüggő bemutatást adni az érdeklődési 

területükhöz tartozó témák széles köréből.  

➢ Világosan kifejteni és kiegészíteni érveiket, kiállni véleményük mellett, és azt megfelelő 

példákkal alátámasztani.  

➢ Elmagyarázni véleményüket az adott témakörökben a különböző lehetőségek előnyeit és 

hátrányait bemutatva, érvekkel alátámasztott okfejtést előadni.  
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➢ Közérdekű bejelentést tenni a legáltalánosabb témakörökben.  

➢  Világos, jól előkészített 10-20 perces előadást tartani a nyilvánosság előtt.  

➢ Elérni, hogy a körülbelül 20-30 percig tartó folyamatos és spontán kommunikációt ne 

zavarják jelentősebb félreértések, ezekben aktívan részt venni, és ott kifejteni és 

megvédeni a véleményüket.  

➢ Spontán módon, egyszerűen, érthetően és a nyelvi közegnek (magánszféra, közszféra, 

szakterületek) leginkább megfelelő formában kifejezni szükségleteiket, kívánságaikat, 

szándékukat, tapasztalataikat, véleményüket, érzéseiket.  

➢ Reagálni adott helyzetre, a partnertől gondolatainak világosabb megfogalmazását kérni.  

▪  

1.9. Olvasott szöveg értése  

A tanulók legyenek képesek:  

➢ Normál tempóban kifejező olvasással felolvasni jelenkori, ismeretlen szöveget is.  

➢ Értelmező olvasással (néma olvasás mellett) 1-2 oldalas közepesen nehéz szöveg 

lényegi kiemelésére.  

➢ Nehézség nélkül felismerni bármely szövegkörnyezetben a tanult, bonyolultabb 

nyelvtani elemeket.  

➢ Egynyelvű szótár használatára.  

➢ Különböző stílusrétegekbe tartozó szövegek megértésére.  

▪  

1.10. Íráskészség  

A tanulók legyenek képesek:  

➢ Kb. 200-300 szavas összefüggő szöveget írni, gondolataikat, véleményüket változatos 

kifejezésekkel jelentősebb nyelvtani hiba nélkül megfogalmazni 

➢ Az esszéírás főbb elemeit (vázlatírás, témamondat, kohézió, szerkezet) tudatosan 

használni.  

▪  

 
11–12. évfolyam 

 

A két tanítási nyelvű oktatásban célnyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el 
kell jutniuk a KER ötödik szintjére, azaz a C1 szintre. A tanulóknak olyan tanulási képességekkel kell 
rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését 
további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át. A sikeres  kimeneti vizsga 
érdekében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 
felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék a 
feladattípusokat és az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják 
azokat önértékelésük során. A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és 
tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni 
tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig széleskörű információszerzésre és viszonyításra 
képesek. A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 
kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 
autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani ismereteik 
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köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Fontos, hogy a tanulók az 
idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és 
személyes tapasztalataikra is . A tantárgyközi integráció fontossága a Nat –ban is megjelenik.. 
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti 
utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a 
szükséges készségek fejlesztésének. Célunk, hogy a képzés végére tanulóink képesek legyenek 
nyelvtudásukat önállóan fenntartani és fejleszteni, képesek legyenek az idegen nyelvet saját 
céljaikra is felhasználni utazásaik, tanulmányaik során. A két utolsó évben a nyelvi kompetencia 
fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg 

- A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő 
kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 

- A tanulók motivációját növeli, ha lehetőséget biztosítunk a tanulókat érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi 
feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A megemelt óraszám lehetővé teszi az egyéni különbségekre építő tanulási utak támogatását, a 
tanulótársakkal való együttműködés fontosságának kialakítását, az érvelés technikájának 
elsajátítását, a gondolkodás, kreativitás fejlesztését, pl. projekt  munkák. A feldolgozott témák 
hatására a tanuló gondolkodása és problémamegoldó készsége, kognitív képességei is 
fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 
Ezekben az osztályokban lehetőség nyílik  a  rendszeres, egyértelmű, objektív és reflektív 
értékelési folyamatok alkalmazására is. A gimnáziumi évek végére a  tanuló megtanulja a 
hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint 
képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 
Előzetes tudás B2, azaz a tanuló már megérti a hosszabb 

beszédeket, vagy előadásokat, az ezekbe 
foglalt érvelést, amennyiben ismert 
témáról szólnak; Megérti a legtöbb 
televíziós hírműsort és az aktuális 
eseményekről szóló adásokat, valamint a 
legtöbb standard nyelven beszélő filmet. 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló legyen képes összetett gondolat 
menetű és rejtett jelentéstartalommal is 
rendelkező hosszú szöveget is megérteni; 
megbeszélés és vita során kövesse 
könnyedén a mások között folyó összetett 
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- interakciót, és érzékelje a sugallt attitűdöket és a 

beszélők közötti kapcsolatot; szűrje ki a beszéd apróbb 

részleteit, értsen meg összetett műszaki információkat; 

értse meg az érettségi vizsga követelményeiben leírt 

szövegek általános vagy részinformációit. 

 

1.2. A fejlesztés tartalma 

- Az előadások, viták, hosszú és összetett szövegek megértése köznapi és elvont, összetett témák esetében is. 

- Felvett és közvetített hanganyagok széles körének megértése. 

- A hallott szöveg gondolatmenetének követése, apró részletek, tényleges információk 

- megértése, még elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

- Csoportos megbeszélés és vita során a mások között folyó összetett interakció könnyed követése. 

- Közérdekű bejelentésekben elhangzó összetett műszaki információk, ismerős termékekről és szolgáltatásokról 

szóló bemutatók megértése. 

- Olyan filmek megértése, amelyek jelentős mértékben tartalmaznak szleng és idiomatikus 

- kifejezéseket. 

- A nem világosan szerkesztett beszéd megértése, még akkor is, ha az összefüggésekre 

- csak utalnak. 

- A szövegekben a sugallt attitűdök és a beszélők közötti kapcsolat megértése. 

- Az idiómák és köznyelvi fordulatok széles körének, valamint stílus rétegbeli váltásoknak 

- megértése és használata. 

- Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

    A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, üzenetek, 

bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, beszélgető műsorok, színdarabok, 

dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), 

telefonbeszélgetések, színdarabok, tanulmányaival kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő 

interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás, médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programismertetés, 

rövid hír). 

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az interneten 

található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága Az ingyen elérhető 

autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a 

fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. 

 

 
 
 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 
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Előzetes tudás B2, azaz a tanuló anyanyelvű beszélővel is 
természetes, könnyed és spontán 
kapcsolatteremtésre képes; aktívan részt 
tud venni az ismert témájú társalgásban; 
véleményét ki tudja fejteni, és álláspontját 
meg tudja védeni. 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló legyen képes csoportos 
eszmecsere esetén követni a mások között 
zajló összetett interakciót, és hozzászólni 
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- még elvont, összetett és ismeretlen témákhoz is; 

fejezze ki magát folyékonyan, természetes módon, 

majdnem erőfeszítés nélkül; adja elő álláspontját, 

válaszoljon meg kérdéseket és reagáljon 

ellenérvelésekre; alkalmazza a szövegszervező nyelvi 

eszközök széleskörét; használja a kontextuális, 

grammatikai és lexikai jeleket. Az érettségi részletes 

követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben legyen képes 

zökkenőmentes kommunikáció kezdeményezésére, 

fenntartására és lezárására vizuális és verbális 

segédanyagok alapján. 

 

1.3. A fejlesztés tartalma 

- Könnyed részvétel csoportos megbeszélésben és vitában, még elvont, összetett, 

- ismeretlen témákban is. 

- Információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás 

- azokra. 

- Ügyek, problémák világos felvázolása, okok és következmények megfontolása, és a különböző 

megközelítések előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. 

- Saját álláspont meggyőző kifejtése, kérdések megválaszolása és reagálás az ellenérvekre. 

- Összetett információ és tanács megértése, részletes információ átadása és cseréje mindenféle ügyben. 

- A részletes instrukciók megbízható megértése, a partnerek bevonása a munkába, 

- véleményük kikérése, hatékony együttműködés. 

- Érvelés meggyőző nyelvhasználattal nézeteltérés, kártérítési ügy vagy egyéb probléma megoldásának során. 

- Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár interjúalanyként, a megvitatott téma 

segítség nélküli folyékony és jól felépített kifejtése, valamint a közbeszólások megfelelő kezelése. 

- Beszélgetésben elhangzottak összegezése több forrásból származó információ esetén. Rákérdezés az 

elhangzottakra, a megértés ellenőrzése és a homályos pontok tisztázása céljából. 

- Kontextuális, grammatikai és lexikai jelek használata az attitűdök, hangulatok és 

- szándékok kikövetkeztetéséhez és a folytatás előrevetítéséhez. 

- Megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztása megjegyzései megfelelő bevezetéséhez, annak 

érdekében, hogy átvegye a szót, vagy időt nyerjen, és magánál tartsa a szó jogát, amíg gondolkodik. 

- Saját gondolatok hatékony kapcsolása a többi beszélőéhez. 

- Széles körű szókincs birtoklása és a hiányok körülírással és elkerülő stratégiák 

- használatával való pótlása. 
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- Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az érzelmeket 

- kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is.
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- A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák ismerete és alkalmazása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és     
telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, 
utasítás, interjú, vita. 
Idegen nyelv ismeretében a világ szinte minden részében lehetővé válik a 

kommunikáció. Korunk infokommunikációs eszközei, valamint a külföldi utazások 
lehetővé teszik, hogy a tanulók könnyen kapcsolatot teremtsenek a célnyelven 
beszélőkkel. Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a 
nyelvekkel, a nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más 
kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség 
tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

 
Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 
Előzetes tudás B2, azaz a tanuló világosan és kellő 

részletességgel fejezi ki magát számos 
témában; ki tudja fejteni véleményét 
valamilyen aktuális témáról úgy, hogy 
részletezni tudja a különböző 
lehetőségekből adódó előnyöket és 
hátrányokat; mondanivalója létrehozásakor 
megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel 
mondjon; összefüggő beszéd 
megvalósításakor képes eltérni az előre 
elkészített szövegektől. 

Fejlesztési-nevelési célok A tanuló legyen képes folyékonyan, 
természetes módon, majdnem erőfeszítés 
nélkül kifejezni magát; adjon részletes 
leírást és bemutatást összetett 
témákról, fejtse ki az egyes alpontokat és 
zárja lemegfelelően a beszédét; 
a beszéd menetének teljes megszakítása 
nélkül kerülje ki a felmerülő problémát, és 
fogalmazza át mondanivalóját; 
az érettségi részletes követelményeiben 
megadott témakörökben és 
kommunikációs helyzetekben legyen képes 

- önálló beszéd létrehozására, önálló 

témakifejtésre.  
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1.4. A fejlesztés tartalma 

- Részletes leírás és bemutatás összetett témákkal kapcsolatban. 

- Altémák kifejtése és összekapcsolása, a beszéd megfelelő befejezése. 

- Részletes információk pontos átadása, eljárások lebonyolításának részletes leírása. Több forrásból származó 

információ és érvek összefoglalása. 

- Világos, jól szerkesztett előadás tartása összetett témában. 

- A gondolatok alátámasztása adatokkal, érvekkel és példákkal. 

- Bejelentések megfogalmazása folyékonyan, szinte erőfeszítés nélkül. 

- A jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése hangsúllyal és hanglejtéssel. 

- Előadás közben a közbeszólások kezelése, kérdések megválaszolása természetes módon. 

- Mondandó megtervezése, eszközök kiválasztása. A 

hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

- A felmerülő probléma kikerülése a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül, és a 

- mondanivaló átfogalmazása. 

- A nyelv természetes, rugalmas, gördülékeny, érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó használata. 

- Széles körű szókincs kialakítása, a hiányok kompenzálása átfogalmazással, vagy elkerülő stratégiák 

alkalmazásával. 

- Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások,képleírások, témakifejtés, elbeszélő 

szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, hallgatóságelőtti megnyilvánulás (előadás iskolában, szórakoztatás, bemutató stb.), párbeszéd 

éstársalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, informális tolmácsolásismerősöknek, elpróbált 

szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 
 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 
Előzetes tudás B2, azaz a tanuló már képes elolvasni 

azokat a cikkeket és jelentéseket, 
amelyek aktuális, jelenkori  
problémákkal foglalkoznak, és 
szerzőjük álláspontjátvagy 
véleményét fejtik ki; megérti a 
kortárs irodalmi prózai szövegeket 
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Fejlesztési-nevelési célok A tanuló legyen képes minden 
részletükben megérteni hosszú és 
összetett szövegek széles körét; 
határozza meg gyorsan bármilyen szöveg 
tartalmát és fontosságát, találja meg a 
lényeges részleteket; értse meg a szöveg 
részleteit, ismerje fel az attitűdöket és 
érzéseket; legyen képes az érettségi vizsga 
követelményeibenleírt szövegek általános 
vagy rész információinak megértésére. 

 

1.5. A fejlesztés tartalma 

- Hosszú és összetett szöveg részleteinek megértése. 

- Magánjellegű vagy tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek megértése. 

- Társadalmi, tanulmányi és magánéletben előforduló autentikus szövegek megértése. 

- Időnkénti szótárhasználattal bármilyen levelezés, gépekkel/eljárásokkal kapcsolatos összetett útmutatás 

megértése. 

- Hírek, cikkek és beszámolók gyors átolvasása bármilyen témakörben annak eldöntésére, 
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- hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

- Hosszú és összetett szövegekben a lényeges részletek megtalálása. 

- Az adott feladat megoldásához szükséges információk kikeresése a szövegből. 

- Az apró részletek, érzések, attitűdök, valamint a burkolt és kifejtett vélemények felismerése. 

- Számos szövegfajta felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

- során. 

- Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások:   utasítások, instrukciók, összetett használati 

útmutatók, tájékoztató szövegek (pl.   hirdetés, reklám,menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, 

utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, elektronikus informális műfajok,pl. 

blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., újságcikkek (pl. hír, beszámoló,riport), internetes honlapok, 

internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek,képregények, tantárgyakkal kapcsolatos tudományos 

szövegek, cikkek, publicisztikai írások, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek, forrásirodalom. 

 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek 

autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának,, ami komoly motivációs forrás lehet, 

és nagyban elősegítheti az autonóm tanulói személyiség kialakulását. A tanulási folyamat szervezésében nagy 

jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 
 

 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 
Előzetes tudás B2, azaz a tanuló tud világos és részletes 

szövegeketírni az érdeklődési körének 
megfelelő számostémáról; tud tájékoztató 
és érvelő szöveget írni; rá tud világítani 
arra, hogy milyen jelentőséget tanúsít az 
eseményeknek vagy élményeknek 
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Fejlesztési-nevelési célok A tanuló legyen képes világos, részletes, jól 
szerkesztett szövegeket írni összetett 
témákról alényeges kérdéseket 
hangsúlyozva; hozzon példákat, érveket 
gondolatai alátámasztására,és fejezze be a 
szöveget a megfelelő módon; kövesse a 
műfajnak megfelelő személyes vagy 
hivatalos stílus jegyeit, írjon 
természetesen, a műfajnak és az olvasónak 
megfelelő stílusban; fejezze ki magát 
világosan és pontosan, kommunikáljon a 
címzettel rugalmasan és hatékonyan; 
legyen képes az érettségi íráskészséget 
mérő feladatainak megoldására és az 
értékelési kritériumok alkalmazására. 
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1.6. A fejlesztés tartalma 

1.7. A tanulók egyre magasabb nyelvi szinten tudják gondolataikat írásban 
megfogalmazni 

- Világos, jól szerkesztett szövegek írása összetett témákról. 

- Gondolatok világos és pontos kifejezése magánlevelezésben. 

- Gondolatok, problémák, felvetések, vélemények pontos és meggyőző kifejtése hivatalos levélben. 

- A nyelv rugalmas és hatékony használata, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó 

nyelvhasználatot. 

- A lényeges, fontos kérdések hangsúlyozása. 

- Kiegészítő gondolatok, érvek, példák felhozása és a szövegek megfelelő befejezése. Alapos 

részletességű, összetett, világos leírás készítése. 

- Hagyományos vagy online újságcikk, blogbejegyzés írása. Hivatalos 

hangvételű beszámoló írása. 

- Önéletrajz, motivációs levél írása. 

- Elbeszélés létrehozása, részletgazdag szövegek írása. 

- Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, feljegyzések 

- készítése bármilyen szituációban. 

- Elvont és gyakorlati témákról szóló, számos összefüggést megvilágító előadásról, írott szövegről jegyzetek 

készítése, információk pontos rögzítése. 

- Hosszú, komplex szövegek összefoglalása. 

- Az olvasónak és a szövegfajtának megfelelő stílus alkalmazása. 

- Az adott stílushoz illő magas szintű szókincs és nyelvhasználat magabiztos alkalmazása. 

- Saját írásmű szerkesztése: hibák tudatos keresése és javítása, a szükséges változtatások elvégzése. 

- A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 
- A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, emlékeztetők, 

jegyzetek, diktált üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt 

tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, megállapodások, szerződések, közlemények, cikkek 

magazinok, újságok és hírlevelek számára, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések 

közösségi oldalakon stb., cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, 
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leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek 

készítése, beszédek, előadások, hivatalos beszámolók, tudományos, ismeretterjesztő cikkek, kifejtő, érvelő, 

magyarázó esszé, folyamat, eseményleírás, önéletrajz, motivációs levél.  

1.8. A fejlesztés várt eredményei 

 
- C1 nyelvi szint 

- A tanuló képes gondolatait, véleményét anyanyelvi szinten, igényes kifejezésekkel, hibátlanul, összefüggően 

megfogalmazni 

- A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző típusú szövegek széles 

- körében akkor is, ha nem világosan tagoltak,és az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik 

ki. 

- A rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. 

- A birtokában lévő igen széles lexikai anyagot biztonsággal kezeli.
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- A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anélkül, hogy feltűnően gyakran keresgélné a 

szavakat. Társasági és szakmai célokra rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet. Pontosan 

megfogalmazza gondolatait és véleményét, és azokat más beszélők gondolataihoz kapcsolja. 

- Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az egyes alpontokat összekapcsolja, a 

szempontokat kifejti, és a végén mondandóját megfelelő befejezéssel lekerekíti. 

- A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket, és észleli a stílusbeli különbségeket. 

Megérti a szakcikkeket és a hosszabb műszaki leírásokat akkor is, ha 

- nem kapcsolódnak azérdeklődési köréhez. 

- A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szövegetalkot, és eközben 

- megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. 

Összetett témákról levelet, esszét vagy beszámolót ír, és a fontos szempontokat kiemeli. Megválasztja az 

olvasónak megfelelő stílust. 

- A tanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válik, ami elengedhetetlen feltétele az élethosszig 

tartó tanulás megalapozásának.  

- A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és követelményeinek. 

 

1.9. Ajánlott témakörök a 9–12. évfolyamra 

 

3. Személyes vonatkozások, család 
-  

- A vizsgázó személye, életrajza, életénekfontos állomásai (fordulópontjai). Személyes 

tervek. 

- Családi élet, családi kapcsolatok. 

- A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

- Egyén és család nálunk és a célországokban. 

- A család szerepe az egyén és a társadalom életében. 

4. Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk 
együttélése. Ember és társadalom 
 

- A másik ember külső és belső jellemzése. 

- A tizenévesek világa: baráti kör, kapcsolata kortársakkal, felnőttekkel. 

- Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése. 

- Az emberi kapcsolatok minősége,fontossága (barátság, szerelem, házasság). Női és férfi 

szerepek. 
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- Rászorulók     segítése/Felelősségvállalásmásokért. 

- Ünnepek, családi ünnepek, az ünnepekfontossága az egyén és a társadaloméletében. 

- Öltözködés, divat, az öltözködés, mint atársadalmi hovatartozás kifejezése. Hasonlóságok és 

különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. Előítéletek, társadalmi problémák 

és azok kezelése. 

- Konfliktusok és kezelésük. 

- Társadalmi viselkedésformák, társadalmi szokások nálunk és a célországokban. A fogyasztói 

társadalom, reklámok. 

- Törvény és rend. 

 

1.10. 3.  Környezetünk 

 

- Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

- A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
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- A lakóhely és környéke fejlődésének problémái. A városi 

és a vidéki élet összehasonlítása. Növények és állatok a 

környezetünkben. 

- A természet és az ember harmóniája. 

- Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért, vagy a természet 

megóvásáért,  fenntarthatóságáért? 

- A környezetvédelem lehetőségei és problémái. Időjárás, 

éghajlat. 

- Globális kihívások. 

 

 
 

6. Az iskola 
 

- Saját iskolájának bemutatása(sajátosságok, pl. szakmai képzés,tagozat). Iskolatípusok és 

iskolarendszer Magyarországon és más országokban. Tantárgyak, órarend, érdeklődési 

kör, tanulmányi munka. 

- Az ismeretszerzés különböző módjai. 

- A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az 

internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

- Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok nálunk és a 

- célországokban. 

 

7.  A munka világa 
 

- Diákmunka, nyári munkavállalás,munkanélküliség. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

- A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák. 

 

1.11. 6.  Életmód 

 

- Napirend, időbeosztás. 

- Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

- egészség   megőrzésében, testápolás). 

- Az étkezési szokások, ételspecialitások hazánkban és más országokban. 

- Életünk és a stressz. 
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- Étkezési szokások a családban. 

- A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

- Ételek, kedvenc ételek. 

- Étkezés iskolai menzán, éttermekben,gyorséttermekben. 

- Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés 

(háziorvos, szakorvos,kórházak). A gyógyítás egyéb 

módjai. 

- Életmód nálunk és a célországokban. 

- Függőségek, szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

 

11. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
 

- A szabadidő jelentősége az ember életében. 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

- A művészet szerepe a mindennapokban: színház, mozi, koncert, kiállítás stb.. 

- Tömegkommunikációs eszközök és hagyományos művelődési formák. 
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- Szabadidő sport, élsport, veszélyes sportok: sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, 

tévé, videó, számítógép, internet. 

- Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban; a könyvek, a média és az internet 

- szerepe, hatásai. 

- Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

 

12. Utazás, turizmus 
 

- A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

- A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra. Nyaralás 

itthon, illetve külföldön. 

- Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Az egyéni és a 

társas utazás előnyei és hátrányai. 

- Turisztikai célpontok. 

- Az idegenforgalom jelentősége. 

Célnyelvi kultúrák. 

 

13. Tudomány és technika 
 

- Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

- A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

- A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az 

- emberiségre. 

- A világháló a tanulásban, szakmában, szabadidőben 

- Mobiltelefon és elektronikus levelezés, a média hatása a tömegekre, médiaetika. Az orvostudomány 

fejlődése (klónozás, géntechnika stb.) 

 

14. Gazdaság és pénzügyek 
- Családi gazdálkodás. 

- A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 

szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, 

fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi 

országokban. 

- Az Európai Unió tagországai és az unió szervezete, Magyarország és az EU. 

- Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzete. 
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2. Második idegen nyelv 

Helyi sajátosságok: 

A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban a magyar-francia két tanítási nyelvű képzés előkészítő 

évfolyamán a diákok magas óraszámban tanulják a francia nyelvet, emellett egy második 

idegen nyelvet –angol vagy német – heti egy órában tanulnak. 

A jelentkezők létszámától függően nyelvenként egy, maximum kettő nyelvi csoport indul, 

ezért a csoportok létszáma változó. Ugyancsak nagy különbségek lehetnek egy csoporton 

belül, ami a nyelvtudást illeti. Különös hangsúlyt kap ezért a csoporton belüli differenciált 

oktatás. 

 

Célok és feladatok 

A tanulók második idegen nyelvként olyan nyelvet választanak, amit általános iskolában már 

tanultak. Ezen nyelvi csoportok célja elsősorban a már meglévő nyelvtudás szinten tartása, 

mert az előkészítő évfolyam után a diákok a kilencedik évfolyamban második idegen nyelvet 

választanak. Ekkor már a meglévő nyelvtudás szintje szerint differenciált, homogén 

csoportokban folytathatják a nyelvtanulást.  

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló 

nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai 

életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig 

digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A második 

idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja a 

kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és 

szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott 

változatait.  

A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú, 

felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, szinten tartása, amelyben az iskolai nyelvtanításon 

túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli 

nyelvtanulási lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, 

idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és 

fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a 

nyelvórák egyik fontos feladata. 

A második idegen nyelv építkezik az első élő idegen nyelv tanulása során szerzett 

tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos szerepet játszik a 

nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba 

kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során 

felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság. 

 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig 

hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések 

elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai 

fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és 

kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való 

felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  
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A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 

gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, 

információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen 

nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket 

felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. 

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a 

digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző 

kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását 

támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi 

interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak 

több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes 

felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A 

feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a 

nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli 

az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, 

cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint 

fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való 

viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, 

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, 

alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a 

tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi 

feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat 

használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 

A nyelvoktatás során kiemelten fontos, hogy a pedagógus a tanulók előzetes tudásának, a 

tanulási képességeik fejlettségének, az adott tananyag nehézségi fokának, motiváló hatásának, 

az új ismeretek mennyiségének figyelembevételével tervezze meg a tanulási-tanítási 

folyamatot, a hatékonyság növelése érdekében. 

Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan 

életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet 

eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek. 

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok 

kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak 

tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, 
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mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére. 

Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása szervesen 

épít az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során megszerzett stratégiák 

alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és különbségekre. 

A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, 

hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a 

tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, 

amelyek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a 

motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás 

kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében.  

A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az 

élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen nyelv tanulása 

során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási stratégiák további 

alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában való útmutatásra, 

valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. Fontosak a 

kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú 

tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást és általában a célnyelven folytatott 

kommunikációt. Az oktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási 

sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak 

feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak 

köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is 

megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen 

idegen nyelven.  

A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek 

által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot teremthet a célnyelven 

beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik. Az 

ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a 

rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el.  A célnyelvi országokba kirándulásokat, nyelvi utakat, diákcseréket is 

szervezünk, ezzel lehetőséget kínálunk a második idegen nyelvet tanulók számára is, hogy 

anyanyelvi környezetben fejleszthessék tudásukat és közvetlen módon ismerjék meg a 

célnyelvi országok kultúráját, az ott élő emberek szokásait, életmódját. A nyelvgyakorláson 

túl ezek az utazások fejlesztik diákjaink kommunikációs-, digitális-, személyes és társas-, 

valamint az önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáit, valamint fontos eszközei a 

toleranciára nevelésnek. Mindezek révén a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére 

képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára mind tartalmi, mind 

pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, megbízható tananyag 

nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége 

szempontjából meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a 

szövegkompetencia, azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése. A nyelvtanulónak 

képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, hasonlókat létre tudjon hozni, és 

azokból kinyert információkat fel tudja használni saját céljainak megvalósítására. Hangsúlyos 

szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló 

egységekként, hanem kontextusba ágyazva jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót 

képessé kell tenni arra, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök 



Második idegen nyelv 

965 

 

szövegben betöltött funkcióját tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető 

eszközöket használjon. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos 

munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az 

irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a második idegen nyelv 

esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a 

tanórai feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú 

távú fejlesztésére.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja 

nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit 

észrevenni, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba ágyazottan, 

szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel 

megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása 

érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.  

Motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórákat iskolán kívüli rendezvények 

látogatásával egészítjük ki, melyhez támogatást jelent iskolánk gazdag külső partneri 

hálózata. Szoros együttműködést építettünk a ki a Pécsi Tudományegyetem nyelvi 

tanszékeivel, Pécsen és Baranyában működő nyelvi- és kulturális központokkal.  

Támogatjuk tanulóink részvételét nyelvi szintjüknek megfelelő versenyeken, amelyeknek 

célja lehet egyrészt a gyakorlás, hiszen  a versenyszituáció felfokozott hangulata aktivitásra 

serkent, fejleszti a koncentrációt. Másrészt pozitívan hat tanulóink személyiségfejlődésére, a 

sikerélményeken keresztül erősíti tanulóink magabiztosságát az objektív, külső értékelésen 

keresztül. 

 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló bemeneti nyelvi szintjének megtartása a cél, 

ezért a kimeneti nyelvtudás a KER szerinti A1 nyelvi szinttől egészen a B2 nyelvi szintig 

terjedhet. 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló a már ismert nyelvhasználati stratégiákat egyre 

tudatosabban használja, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész 

életen át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális 

nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá 

kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra, 

közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  

A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló a bemeneti 

nyelvtudás szintjén: 

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 
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− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

− nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervhez igazodás 

A témakörök tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. Ennek 

megfelelően a tanulási eredmények 10 témakör köré csoportosítva fogalmazódnak meg, 

melyek közül nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes és környezeti témák, a célnyelvi 

vonatkozások, valamint az információszerzés és a tudásmegosztás. 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló a célnyelv már megismert 

alapvető szerkezeteit, alapszókincsét gyakorolja, azt lehetőség szerint bővítse, és előző 

nyelvtanulási tapasztalatai segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse 

kommunikatív és interkulturális kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a 

középiskolában egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a 

jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is 

fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a 

világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, 

felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 

tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével, szinten tartásával egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is 

tovább halad az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt 

élet, elsősorban a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható 

nyelvtudás. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult 

idegen nyelvet is egyre inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa. 

A motiváció fenntartásának érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old 

meg a nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt 

dolgozzon társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek 

során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse 

véleményét hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Különösen fontos az irányító 

tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, melyek által segítséget és 

mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és 

azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat 

terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba 

be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a 

tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal 

ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása 

során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 
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Mivel a kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg, ezért ebben 

a nevelési-oktatási szakaszban a tanulók szinten tartása, fejlesztése ugyan ezen témakörök 

mentén történik. Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek 

kerülnek megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, 

valamint azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni 

fogják. Az előkészítő évfolyamon ezek ismétlése, megerősítése, gyakorlása a tanuló nyelvi 

szintjén történik. 
Nyelvi funkciók a második idegen nyelvre ebben az nevelési-oktatási szakaszban: 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése személyre 

vonatkozó információkérés, információadás (Név, kor, származás, lakhely, személyes 

képességek, hobbi). 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Mi ez? Milyen? Hogy 

mondják?) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Kellemes Karácsonyt! Boldog új évet! 

Kellemes húsvéti ünnepeket!) 

− köszönet kifejezése (Köszönöm! Köszönöm szépen!) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Szívesen! Nincs mit!) 

− megszólítás kifejezése és arra reagálás (Elnézést! Segíthetek?) 

− telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (Hallo! Itt … beszél.)  

− bemutatkozás megfogalmazása (A nevem …) 

− hogylét iránti érdeklődés (Hogy van? Hogy érzi magát?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Köszönöm, jól.) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Elnézést! Sajnálom! Sajnálom, hogy…) 

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Minden rendben. Semmi gond. Nem 

tesz semmit!) 

− jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Boldog születésnapot! Sok szerencsét! 

Gratulálok!) 

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Kedves …!) 

− véleménykérés és arra reagálás (Mit gondol? Véleményem szerint …) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Ez jó. Ez szuper. Ez így nem jó.) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Ez szép. Ő az anyukám.) 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Igen. Nem. Nincs időm.) 

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Tudom. Nem tudom. Fogalmam sincs.) 

− nem értés megfogalmazása (Nem értem.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Hogyan, kérem?) 

− alapvető érzések kifejezése (Boldog/vidám/szomorú vagyok.) 

− betűzés kérésnek kifejezése (Betűzd, kérlek a neved.) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Gyere ide! Olvasd fel!) 

− akarat, kívánság kifejezése (Szeretnék…) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Kár!) 
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− öröm kifejezése (Örülök neki …) 

− elégedettség / elégedetlenség kifejezése  

− elismerés és dicséret kifejezése  

− ítélet, kritika kifejezése  

− felkérés lassúbb, hangosabb beszédre  

− sajnálat kifejezése  

− meghívás és arra történő reakció kifejezése  

− javaslat és arra reagálás  

− kérés és arra történő reakció kifejezése  

− kínálás és arra történő reakció kifejezése  

 

Nyelvi elemek, struktúrák 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése különböző igeidőben 

− birtoklás kifejezése 

− felszólító mód 

− mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám, tőszámnevek és sorszámok, határozott és 

határozatlan mennyiség  

− térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljáró szók  

− időbeli viszonyok: gyakoriság 

− szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak  

− kérdőmondatok, kérdőszavak  

− modalitás 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

− felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és 

nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

 

A 9 Kny évfolyamon a második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes vonatkozások, család, életmód 
9 

Lakóhely és környezet 

Utazás, nyaralás, turizmus 
8 

Szórakozás 

A célnyelv és a nyelvtanulás 

9 Oktatás, ismeretszerzés 

Foglalkozások és szituációk az osztályteremben 
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Interkulturális témák 

8 
Tantárgyközi témák 

Aktuális témák 

Közélet 

Összes óraszám: 34 

 

2.1.1. JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT)  

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés az ünnepekkel, szokásokkal film segítségével  

− projektmunka csoportban  

• plakát készítése 

• csoportos internetes kutatómunka 

− szóbeli mini-prezentációk 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

− internetes kutatás  

− szerepjátékok 

− interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és 

családjáról 

− ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

− Barkochba 

− kvíz, keresztrejtvény készítése 

−  csoportos feladat  

• szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

• mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

 
− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− vitafórum 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

− filmnézés a célnyelven 

• a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

• a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

• keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− betűzésverseny 

• ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

• ’Suttogó postás’ játék 

− A célnyelvi ország/országok megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, 

majd órai kiselőadások formájában  

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása  
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3. Digitális kultúra 

9.kny (3 óra hetente) 

 

 

A digitális oktatás integrálása a matematika és történelem tárgyak tanításába a két 

tanítási nyelvű képzés előkészítő évfolyamán 

 

A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat egyik legfőbb sajátossága, hogy az 

előkészítő év magas célnyelvi óraszámának köszönhetően (heti 18 óra), a tanulók 

nyelvtudása a tanév végére az európai hatfokú skála második szintjére jut el (A2-es 

szint). Az intenzív nyelvoktatás során olyan készségeket sajátítanak el, melyek lehetővé 

teszik számukra, hogy a következő négy évben a közismereti tárgyak egy részét is 

célnyelven tanulják. Az előkészítő év emelt óraszáma valamint a csoportbontásban való 

oktatás lehetőséget ad arra, hogy a tanulócsoportok heterogenitását figyelembe véve 

alkalmazkodjunk az egyéni különbségekhez, felhasználva a differenciált munka tanórai 

és tanórán kívüli lehetőségeit. 

Az idegen nyelv oktatása mellett nagy hangsúlyt kap a tantárgyközi integráció, mely 

megteremti annak lehetőségét, hogy a digitális eszközök etikus és felelőségteljes 

használatát a matematika illetve történelem tárgyak tanításába is bevezessük a két tanítási 

nyelvű képzés előkészítő évfolyamán. Ezek során elsősorban információgyűjtő, 

gondolkodtató és problémamegoldó tevékenységek vezetik a tanulást, melyek nagyon jó 

lehetőséget nyújtanak az egyéni képességek fejlesztésére. Ez a multidiszciplináris jelleg 

teremti meg annak lehetőségét, hogy a tanulók összekapcsolják az iskolai tanulást a 

valóságos életproblémákkal és azok alkalmazási lehetőségeivel. Az informatika tantárgy 

ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs 

társadalom aktív tagjává válhasson. A digitális eszközök használata olyan eszköztudást 

nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -

feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak.  

A matematika tárgy egyik elengedhetetlen eleme a tanulók kreatív gondolkodásának 

fejlesztése az ún. felfedezéses tanulás által, mely a problémamegoldás egyik formája, és 

egyaránt fejleszti a nyelvi és matematikai kompetenciákat.  
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A diákok digitális technológiával támogatott aktív tanulása elengedhetetlen a mai 

társadalomban való boldoguláshoz. A matematika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok kiválasztásakor fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt nevelési célok, a 

kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk megjelenítésére. A digitális 

eszközök oktatásba való bevonásának feladata, hogy  felkeltse az érdeklődést a tanulás 

iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök 

segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Ez a fajta tanulás hozzásegíti a 

tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében 

ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés 

és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben 

fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online 

lehetőségek. 

A történelem tanulásának jelentősége az előkészítő évben többek között abban rejlik, 

hogy elősegíti az elemző és mérlegelő gondolkodás kialakulását és elmélyítését. A diákok 

megtanulják használni a történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálokat, 

feldolgozni azok tartalmát, miközben fejlődnek információkezelési és -feldolgozási 

készségei. A hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt 

talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A 

tantárgyak interdiszciplináris jellege itt is megmutatkozik, hiszen a diákok az 

információk, illetve a források feldolgozása során megtanulják a problémák felismerését, 

magyarázatokat fogalmaznak meg hozzájuk, kiemelik a lényeget, és következtetéseket 

vonnak le. Mindezeket a készségeket az év előrehaladával apránként célnyelven is 

gyakorolják. Mindeközben nem csupán a szókincsük és nyelvi kifejezőkészségük 

fejlődik, hanem az elemző, problémamegoldó gondolkodásuk is. A digitális történelem 

oktatás segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek kihasználásával 

aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, fejlessze 

kritikus szemléletét, érthető módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos 

kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok megfogalmazására, készüljön fel a változásokra.  

4. Digitális kultúra - Matematika 

Francia tagozat előkészítő évfolyam, heti 2 óra 
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A nyelvi előkészítő évfolyam számára készült tanterv három célitűzésnek igyekszik eleget 

tenni.  

Az egyik a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése, ez az a mai információsnak 

nevezett társadalmunkban elengedhetetlen. A másik az általános iskolai ismeretekben, a már 

ott elvárt készségekben jelentkező hiányosságok pótlása, harmadik pedig a középiskolában 

elvárt gondolkodásmódra való felkészítés.  

A matematika tananyag és az informatika között könnyű kapcsolódási pontokat találni. Sok 

olyan számítógépre vagy okostelefonra letölthető programot, vagy online matematikai 

alkalmazást találhatunk az interneten, ami egyes témakörök tanulását megkönnyíti. Ezek 

rendszeres használata  érdekesebbé teszi és közelebb hozza a matematikát a  diákokhoz.  

Ha az év elején kiderül, hogy valamely területen nagyobb hiányosságok tapasztalhatók, akkor 

a 9 évfolyamon lehetőséget kell biztosítani hiányosságok pótlására, a nem megfelelő 

készségek fejlesztésére. Ez nem az általános iskolai tananyag újra tanítását jelenti, hanem az 

esetlegesen elfelejtett fogalmak, összefüggések, matematikai eljárások felszínre hozását. 

A meglévő ismeretekre alapozva érdekes feladatokon gyakorlunk, és néhány óra után 

előjönnek az elfelejtett ismertek, csökken a hibaszázalék.   

A középiskolában elvárt gondolkodásmód kialakításának kulcskérdése az, hogy az 

állításainknál, a tananyagban szereplő tételeknél mennyire elvárt az indoklás, a bizonyítás.    

Az általános iskolai anyagban csak minimális szerepe van a bizonyításoknak. A középiskolai 

anyagban viszont elvárás, hogy a szereplő tételeket, a tananyag tárgyalása során 

megfogalmazott állításokat indokoljuk. A heti 2 óra mellett is megtalálhatjuk azokat 

lehetőségeket, ahol a bizonyítási igényt felkelthetjük a tanulókban (például a háromszög 

szögeinek összege, azonos alapú, pozitív egész kitevőjű hatványokkal végzett műveletek).    

 

 

A tanulók értékelése: 

Fontos, hogy a tanulókat a rendszeres tanuláshoz szoktassuk, hiszen a megszerzett tudásuk 

akkor lesz maradandó, ha a feladatmagoldáshoz szükséges készségek elsajátítására elegendő 

időt szánnak. A tanulók munkáját ezért már az előkészítő évben is rendszeresen ellenőrizzük 

és értékeljük. Arra törekszünk, hogy minden hónapban legalább egy érdemjegyet szerezzenek. 

A javasolt ellenőrzési módszerek: 

feladatlapok (állítások igazságtartalmának eldöntése, hibakereséses feladatok 

elvégzése, egyszerű feleletválasztás, többszörös feleletválasztás ellenpéldák 

indoklásával, logikai feladatok megoldása indoklással stb.); 

szóbeli felelet (órán megoldott mintára feladatok számonkérése, házi feladatok 

helyes megoldásának szakszerű kommunikálása, lényegkiemelés, érvelés, 

kiselőadás felkészülés alapján, definíciók, tételek pontos kimondása, bizonyítások 

levezetése, órai feladatok stb.); 

témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes 

zárásakor); 

otthoni munka (feladatok számítógépes megoldása, gyűjtőmunka); 

csoportmunka (valószínűségi kísérletek elvégzése stb.); 

projektmunka és annak dokumentálása; 

versenyen való szereplés, elért eredmények. 

 

A témazáró dolgozatok értékelése: 

elégtelen: 0 – 40% 
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elégséges: 40 – 55% 

közepes: 55 – 70% 

jó: 70 – 85% 

jeles: 85 – 100% 

 

 

 

 Tematikus egység órakeret 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika 7 óra 

2 Algebra.  12 óra  

3. Számelmélet, oszthatóság  10 óra 

4. Geometria 15 óra 

5. Függvények, sorozatok  8 óra 

6. Kombinatorika, valószínűség  8 óra 

7.  Ismétlés 8 óra 

 Összesen: 68 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1.Gondolkodási módszerek, halmazok, logika  Óra-

keret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 

elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak 

eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Elemek halmazba rendezése több szempont szerint – hétköznapi 

életből vett példák illetve matematikai tulajdonságok alapján. A 

halmazba tartozó és a halmazba nem tartozó elemek vizsgálata. 

Adatok elhelyezése halmazábrában. 

Állítások megfogalmazása, összekapcsolása, igazságtartalmuk 

eldöntése. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Néhány bevezető probléma. 

A matematikatanulás bevezetéseként az éves anyagból néhány érdekes problémát vetünk 

fel, amelyek kedvet csinálhatnak a matematikával való foglalkozáshoz. A 

problémafelvetés időszakában a kérdések nagyobb részét nyitva hagyjuk, és majd az év 

közben átismételt, vagy új ismeretek segítségével adunk rájuk választ.  

A matematika fogalmi rendszere. 

            Példák definícióra, tételre, axiómára, sejtésre.  

Halmazok. 

  Halmazok megadása, részhalmaz, halmazok uniója, metszete.  

Elemek halmazokba rendezése több tulajdonság alapján  

Halmazábra használata.  

Halmazműveletek elvégzése véges halmazokon. 

    Konkrét alaphalmazokon komplementer halmaz meghatározása. 

Logika elemei. 

     Az „és” a „vagy”, a „ha akkor” használata. 

     „Bármely” és „Van olyan” használata. 

     Állítások megfogalmazása, elemzése  a hétköznapi életből és a matematika területéről. 
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4.1.1.1.1 Kulcsfo

galmak 

Halmaz, számhalmaz, elem, részhalmaz, komplementer halmaz, 

unió, metszet. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Algebra Óra-keret: 

12 óra 

Előzetes tudás 

Számhalmazok: természetes, egész, racionális, valós – négy 

alapművelet elvégzése ezeken a halmazokon. Számegyenes 

használata. Műveleti tulajdonságok, zárójelek használata. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal, a számok 

értelmezése a valóság mennyiségeivel. Törtekkel való számolás 

és az egyenletmegoldás biztossá tétele. A számfogalom 

elmélyítése a számegyenes és a valós számok kapcsolatával. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Egész számok körében végzett műveletek.   

    Műveletek egész számokkal és kifejezésekkel. Kiemelés. 

               Egész kitevőjű hatvány fogalma. 

               Műveleti tulajdonságok. 

Az első n szám összege és kapcsolódó feladatok, pl. számháromszögek.  

                     Kapcsolat: Sorozatok. 

Törtekkel való műveletek.   

 Törtek szorzása, osztása, összeadása, kivonása,               

             Számok normál alakja. 

                    (Csak felismerés, műveletek gyakorlása nélkül)  

Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldása. 

  Elsőfokú, egy ismeretlenes egyenletek. Mérlegelv. 

  Egyenletmegoldó program keresése az interneten. 

Százalékszámítás. 

 Százalékszámítás alapjai.  

    Szöveges feladatok százalékszámításra. 

Szöveges feladatok.  

            Logikai úton, következtetéssel megoldható feladatok,  

                    

 

4.1.1.1.2 Kulcsfo

galmak 

Racionális szám, hatvány – alap, kitevő, valós szám, arány, 

százalék 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Számelmélet, oszthatóság 

 

Órakeret: 

10 óra 

Előzetes tudás 
Osztó, többszörös, prímszám, prímtényezős felbontás, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 
A számelmélet kiválóan alkalmas érdekes feladatok, 

matematikatörténeti vonatkozások,  bemutatására. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 
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Számolás maradékokkal.  

 Maradékokkal végzett műveletek szabályai. 

  Bizonyítások nélkül. 

Maradékokon alapuló játékok. 

     Négyzetszámok maradékai. 

  (3-as, 4-es, 5-ös, 8-as, 10-es) 

Oszthatósági szabályok (2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 9-cel, 10-zel) 

  Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Számelmélet alaptétele, (Bizonyítás nélkül) 

 Törzstényezős felbontás. 

 A legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös törzstényezős alakja.  

Prímszám keresése számítógépes programmal eratoszthenészi szita algoritmussal. 

Számelméleti tartalmak keresése az interneten:  

 Ikerprím-sejtés, tökéletes számok, szerencsés számok, speciális prímszámok. 

Matematikatörténet: Euklidesz, Eratosztenész, Mersenne, Fermat, Euler. 

Kulcsfogalmak Osztó, többszörös, prím, prímtényezős felbontás, a számelmélet 

alaptétele, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria Óra-

keret: 

15 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek szemléletes fogalma. Párhuzamos és metsző 

egyenesek. Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög felismerése, 

jellemzőik. Körvonal és körlap. Kocka, téglatest, gömb 

felismerése a mindennapi életben. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Térelemek fogalmának elmélyítése. Távolság szemléletes 

fogalma, meghatározása. Esztétikai érzék fejlesztése. Szögekkel, 

területekkel kapcsolatos problémák megoldása. Háromszögekkel, 

sokszögekkel kapcsolatos ismeretek összegzése. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Pont, egyenes, sík, félegyenes, szakasz. 

Síkidom, sokszög, konvexitás. 

Térelemek kölcsönös helyzete. 

Ponthalmazok távolsága. 

Két pont, pont és egyenes. 

Két egyenes távolsága. 

 

Alapszerkesztések.  

Ismerkedés valamelyik dinamikus geometriai szoftverrel (pl. a GeoGebra programmal). 

Matematikatörténet: Euklidész - Elemek 

 

A szög. 

         Szögek fajtái. 

         Szögpárok: Csúcsszögek, mellékszögek, pótszögek,                

                párhuzamos szárú szögek, merőleges szárú szögek. 

Háromszögek, sokszögek szögösszege. 

   A félszabályos háromszög. 

   Területekre vonatkozó tételek, feladatok.  
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Távolsággal jellemzett ponthalmazok a síkban. 

- adott térelemtől (ponttól, egyenestől, szakasztól) adott távolságra lévő pontok halmaza  

- két térelemtől (két ponttól, két egyenestől, egy ponttól és egy egyenestől) egyenlő 

távol lévő pontok halmaza  

Háromszögek, négyszögek. 

 Háromszögek nevezetes vonalai és körei. Szerkesztési feladatok GeoGebrával                

(Bizonyítás nélkül.) 

            Négyszögek osztályozása 

Néhány geometriai alapú játék. 

Matematikatörténet: Klasszikus geometriai problémák: a körosztás, a kockakettőzés, a 

szögharmadolás, a kör négyszögesítésének kérdése. 

4.1.1.1.3 Kulcsfo

galmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, síkidom, sokszög, test, 

csúcs, él, lap, merőleges, párhuzamos, szög, kör, gömb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Függvények, sorozatok 

 

Óra-

keret: 

8 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. Egyszerű 

grafikonok értelmezése, egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben. Egyenesen arányos 

mennyiségek. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Függvények megadása, jellemzése. A mindennapi életből vett 

kapcsolatok leírása függvényekkel. Függvények ábrázolása 

tulajdonságaik alapján. Számtani sorozat, mértani sorozat 

egyszerű alkalmazása. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

A függvény fogalma.  

Függvénytulajdonságok. 

Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely. 

Az egyenes arányosság és grafikonja. 

Lineáris függvény: 

Elsőfokú függvény, konstans függvény. 

Modellek alkotása: lineáris kapcsolatok felfedeztetése. 

Fordított arányosság:  f(x)=  

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása GeoGebrával. 

              Matematikatörténet: René Descartes. 

A másodfokú függvény. 

Függvényábrázolás dinamikus geometriai szoftverrel. 

4.1.1.1.4 Kulcsfo

galmak 

Függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, 

szélsőérték, egyenes arányosság, fordított arányosság, sorozat, 

számtani sorozat, számtani közép, mértani sorozat, mértani közép. 

 

 

 

a

x
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

6. Kombinatorika, valószínűség Óra-

keret: 

8 óra 

Előzetes tudás 
Adatok gyűjtése. Grafikonok elemzése. Átlag. Valószínűségi 

játékok. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 
Sorbarendezések, kiválasztások felismerése, esetek 

összeszámolása. A gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma.   

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Kombinatorika.  
 

  Sorbarendezési feladatok. 

         A faktoriális jelölés használata. 

  Kiválasztási feladatok.  
         „általános iskolás" módszerrel, képletek nélkül, vagy  kevés képlettel.   

  Konvex sokszög átlóinak száma. Körmérkőzéses feladatok.   

Melyik valószínűbb? 

A valószínűségszámítás témakörnek itt csak az előkészítése történjék. Itt még legtöbbször 

nem azt a kérdést vetjük fel, hogy egy eseménynek mennyi a valószínűsége, csak olyan 

kérdéseket vizsgálunk, amelyben azt kell eldönteni, hogy két esemény közül melyik a 

valószínűbb? 

4.1.1.1.5 Kulcsfo

galmak 

Faktoriális, rendezett halmaz. Gyakoriság, relatív gyakoriság.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

6. Rendszerező ismétlés Óra-

keret: 

8 óra 

Előzetes tudás 
Az év eleji bevezető problémák felidézése.  

Az év során áttekintett fogalmak, eljárások ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Itt a módszerek, érdekes tapasztalatok felelevenítése lesz a cél.  

Mindenkitől elvárjuk, hogy foglalja össze egy-két általa 

érdekesnek talált módszer, feladattípus, játék stb. lényegét. Ezt az 

elvárást természetesen már év elején, és év közben többször is 

elmondjuk, hogy év közben lehessen rá készülni.  

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Gondolkodási módszerek. 

Halmazok, logika. 

Algebra. 

Számelmélet. 

Geometria. 

Függvények, sorozatok. 

Kombinatorika, valószínűség. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

o Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

o A nyelv logikai elemeinek tudatos szerepeltetése a feladatok 
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megoldása során. Egyszerű állítások igazságtartalmának eldöntése, 

tagadása. 

o Matematikai alapú játékok stratégiájának megtalálása, a játék 

elemzése.  

Számelmélet, algebra 

o Az egész számok és a racionális számok fogalma, alapműveletek 

helyes sorrendű elvégzése. 

o Algebrai egész kifejezések használata, műveletek algebrai egész 

kifejezésekkel 

o Elsőfokú, egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldási 

módszerei. Szöveges feladatok – szövegértés, összefüggések 

lefordítása a matematika nyelvére 

o Műveletek egész kitevőjű hatványokkal, azonos alapú hatványok 

azonosságainak használata feladatmegoldásban.  

o Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása 

matematikai és hétköznapi feladatokban. A mindennapjainkhoz 

kapcsolódó százalékszámítási feladatok megoldása. 

o Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók ismerete, oszthatósági 

szabályok alkalmazása, egyszerű oszthatósági problémák 

vizsgálata. 

o Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös alkalmazása.  

o Prímszámokkal kapcsolatos tételek, sejtések ismerete. 

Geometria 

o Geometriai alapfogalmak ismerete, alkalmazása. 

o Szögekkel, területekkel kapcsolatos feladatok megoldása. 

o Háromszögek szögei és oldalai közötti összefüggések ismerete és 

alkalmazása. Négyszögek belső és külső szögeire vonatkozó 

összefüggések ismerete. 

o Háromszögek nevezetes vonalainak, pontjainak, köreinek ismerete. 

o A négyszögek több szempont szerinti összehasonlítása, 

csoportosítása, tulajdonságainak ismerete. 

Függvények, sorozatok 

o A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 

ismerete. 

o A lineáris függvény, a fordított arányosság függvényének ismerete 

(tulajdonságok, grafikon). 

o A számtani és mértani sorozat felismerése, a sorozatra vonatkozó 

összefüggések használata feladatmegoldás során. 

Kombinatorika, valószínűség 

o Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

o A véletlen jelenségek tudatos megfigyelése, tapasztalatok levonása, 

ezek alapján a valószínűségi szemlélet fejlődése. 

 

 

A továbbhaladás feltétele: 
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Ismerje a halmazokkal kapcsolatos alapfogalmakat (halmaz eleme, részhalmaz, unió, 

metszet). 

Tudja Venn-diagramon elhelyezni két-három (néhány elemből álló, véges) halmaz elemeit. 

Egyszerű állításokról tudja eldönteni, hogy igaz-e. 

Konkrét racionális számokkal biztonsággal végezzen műveleteket. 

Elsőfokú kifejezéseket legyen képes összevonni, két elsőfokú kifejezést összeszorozni, tudjon 

első vagy másodfokú többtagú kifejezésből kiemelni. 

Ismerje és alkalmazza a mérlegelvet elsőfokú egyenletek megoldásában. 

Tudjon százalékot számolni. 

Ismerje és egyszerű feladatokban alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

Egyszerű esetekben két adott mennyiségről tudja eldönteni, hogy egyenesen arányosak-e, 

illetve fordítottan arányosak-e. 

Ismerje a prímszám és az összetett szám fogalmát. 

Tudjon összetett számot prímtényezőkre bontani. 

Ismerje és egyszerű feladatokban alkalmazza az oszthatósági szabályokat. 

Tudja a háromszög és a négyszög szögeire vonatkozó összefüggéseket. 

Ismerje pont és egyenes, illetve két párhuzamos egyenes távolságát. 

Ismerje a háromszög nevezetes egyeneseit (magasság, oldalfelező merőleges, szögfelező), 

beírt és köré írt körét. 

Ismerje a speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, húrtrapéz, rombusz, deltoid, téglalap, 

négyzet) fogalmát. 

Adott hozzárendelésről egyszerű esetekben tudja eldönteni, hogy függvény-e. 

Ismerje a lineáris függvény fogalmát, tudjon ábrázolni lineáris függvényt. 

Tudja ábrázolni a fordított arányosságot. 

Legyen képes egyszerű sorba rendezési és kiválasztási feladatot megoldani. 
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5. Digitális kultúra - Történelem 

Francia tagozat előkészítő évfolyam, heti 1 óra 

 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, 

valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 

eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti 

hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek 

lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének 

középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 

európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 

európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 

magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét 

történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 

hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve 

Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne 

a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 

érzése. 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 

tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 

illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk 

keresése és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási 

műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A 

történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló 

fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a 

tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, 

más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 
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megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 

történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 

tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 

beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 

eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 

kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 

felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei 

fejlődnek, ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, 

aminek része a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi 

forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok 

megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a 

korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális 

kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek 

kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a 

történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 

elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 

történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik 

események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 

bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 

életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve 

követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban 

tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. 

Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, 
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segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az 

emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket 

árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs 

szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális 

örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok 

technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése 

során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja 

azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 

alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 

művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más 

értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti 

témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a 

társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, 

ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi 

korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját 

életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az 

évi teljes óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a 

tanulási eredményekhez kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben 

meghatározott tanulási tartalmak azonban átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában 

feldolgozhatók. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra 

jelöl ki, amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. 

Ezeknek legalább 70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget 

ad az adott téma részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel 

történő feldolgozására. A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a 

projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások 

szervezésére. 
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9. Kny. évfolyam – történelem célnyelven 

 

A 9. Kny. évfolyamon a tanulók a célnyelvi órák keretében szaknyelvi előkészítést is kapnak. 

Ezen órák feladata az általános iskolában tanultakra támaszkodva megismertetni a tanulókkal 

a tantárgy speciális fogalmait, bevezetni őket a gimnáziumi oktatás során használt módszerek 

ismeretébe (dokumentumok felhasználása). A munka során hangsúlyozottan figyelembe 

vesszük a nyelvi előkészítő év sajátosságait, ezért az egyes témák feldolgozása nyelvi 

eszközökkel is történik. (pl. szövegértési feladatok, szókincsfejlesztés, memoriter, szituációs 

játékok). Az előkészítő évnek nem célja konkrét tananyag átadása, így csak kisebb anyagot 

járunk körül, változatos munkamódszerekkel. Így a tanév végére a diákok képesekké válnak 

hosszabb célnyelvi magyarázatot is figyelemmel kísérni, a táblára írt vázlatok segítségével 

egyszerű témákat szóban vagy írásban reprodukálni, rövid prezentációt készíteni. 

 

Témák: 

 

 

Téma Órakeret 

Előkészítő szakasz: számok (évszámok) 

alapvető személyek és események 

 

4 

Személyes, családi történelem 4 

A múlt vizsgálatával foglalkozó tudományok, 

periodizáció 

4 

 

Források 8 

Az őskor: paleolitikum  

6 

Az őskor: neolitikum  

6 

Helytörténet 4 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Számelmélet, oszthatóság 

 

Órakeret: 

10 óra 

Előzetes tudás 
Osztó, többszörös, prímszám, prímtényezős felbontás, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 
A számelmélet kiválóan alkalmas érdekes feladatok, 

matematikatörténeti vonatkozások,  bemutatására. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Számolás maradékokkal.  

 Maradékokkal végzett műveletek szabályai. 

  Bizonyítások nélkül. 

Maradékokon alapuló játékok. 

     Négyzetszámok maradékai. 

  (3-as, 4-es, 5-ös, 8-as, 10-es) 

Oszthatósági szabályok (2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 9-cel, 10-zel) 

  Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Számelmélet alaptétele, (Bizonyítás nélkül) 

 Törzstényezős felbontás. 

 A legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös törzstényezős alakja.  

Prímszám keresése számítógépes programmal eratoszthenészi szita algoritmussal. 

Számelméleti tartalmak keresése az interneten:  

 Ikerprím-sejtés, tökéletes számok, szerencsés számok, speciális prímszámok. 

Matematikatörténet: Euklidesz, Eratosztenész, Mersenne, Fermat, Euler. 

Kulcsfogalmak Osztó, többszörös, prím, prímtényezős felbontás, a számelmélet 

alaptétele, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

 

 

 

A tanulók értékelése 

 

Az egyéni értékelés különböző formái: 

– Önálló, produktív írásbeli munka (pl. problémamegoldó vagy elemző esszé írása, házi 

dolgozat, projektmunka, elektronikus anyag, portfolió) készítése. 

– Önálló szóbeli felelet (pl. tétel kifejtése, kiselőadás tartása). 

– Pár- és csoportmunkában való részvétel (pl. disputa, vetélkedő, szerepjáték). 

– Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása, melynek értékelése a tantestület által 

elfogadott százalékok alapján történik. 

85% − 100% jeles 

70% − 84% jó 

55% − 69% közepes 

40% − 54% elégséges 

0% − 39% elégtelen 
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– Évenként egy összegző, rendszerző feladatlap és esszé megírása. 

A tanulók értékelésének főbb szempontjai: 

– Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során. 

– Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus 

gondolatmenetre és árnyalt fogalmazásra való törekvés. 

– Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket, releváns megállapításokat, 

következtetéseket megfogalmazni? 

– Az általános és adott korszakhoz kapcsolódó történelmi fogalmak szakszerű és helyes 

használata. 

– Történelmi események, jelenségek, folyamatok, személyek elhelyezése időben és térben, 

tájékozódás a történelmi térképen. 

– Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. szöveges forrás-, kép-, film-, ábra-, 

grafikon-, diagramelemzés) megoldása. 

– Projektek (pl. tablók, házi dolgozatok, színielőadások, kiadványok, makettek, filmek, 

egyéb digitális anyagok) egyéni vagy csoportos elkészítése. 

– Tanórán kívüli információszerzés, pl. kutató- és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása, 

tanulmányi kirándulásokról, múzeumlátogatásokról készült jegyzőkönyvek, 

élménybeszámolók tartása. 
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6. Képességfejlesztés tantárgyblokk a két tanítási nyelvű képzés 
előkészítő évfolyamán 

A két tanítási nyelvű képzés sajátosságából adódik, hogy az első idegen nyelvből a nyelvi 

előkészítő évfolyam végére a tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála második és 

harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti tudásszintre. A magasabb óraszám 

lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre és az egyéni szükségletek figyelembe vételével 

a szükség szerinti differenciált haladásra, a tanuló-központúságra is. Ennek az előkészítő 

évnek célja, hogy a tanulók intenzív nyelvtanulással olyan nyelvtudáshoz jussanak, amely 

megalapozza a további négy év nyelvtanulását és képesek legyenek a 9. évfolyamtól több 

közismereti tantárgyat célnyelven tanulni. Ehhez azonban már nem elegendő a szótanulás, 

szükség van olyan készségekre, képességekre, melyek segítségével a diákok építeni tudnak 

más tantárgyak során elsajátított ismereteikre, illetve a nyelvtanulás során elsajátított 

képességeiket tudják majd alkalmazni más tantárgyak keretében is. 

A tantárgyközi integráció megvalósítására ad lehetőséget a jövőben a „képességfejlesztés 

tantárgyblokk, tanulási egység”, melyen belül a tanulók  több különböző tantárgyat tanulnak 

(magyar nyelv és irodalom, civilizáció, tanulásmódszertan)  az idegen nyelv mellett, így a 

többi műveltségi terület is hangsúlyossá válik. A más műveltségi területek elsajátításához 

szükséges tudás megszerzése különböző gondolkodási készségek és tanulási stratégiák 

alkalmazására teremt lehetőséget, és alkalmas a motiváció fenntartására, amit segít a 

tanulókkal való szoros együttműködés. A tantárgyközi integrációt szolgálja a célnyelvi 

civilizáció mint önálló tantárgy bevezetése is, mely tantárgy megismerteti a tanulókat a 

célnyelvi országok földrajzával, történelmével, fontos kultúrtörténeti eseményeivel, művészeti 

alkotásaival. Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló nyitottá válik más kultúrák, más 

szokások iránt, mely a mindennapi életben növelheti toleranciáját. A magyar nyelv-és 

irodalom  révén megjelenhetnek a nyelvi kompetenciák mellett az anyanyelvi kompetenciák 

is. A tantárgyközi integráció keretében egyes témakörök, irodalmi művek projekt jellegű 

feldolgozására is lehetőség nyílik, amelyeknek során az idegen nyelv és idegen nyelvi 

civilizáció, anyanyelv, történelem, vizuális kultúra, ének, informatika tantárgyak is 

bevonhatók.  A projektmunka lehetőséget nyújt a diáknak arra, hogy társaival együtt 

dolgozzon.  Fontos ebben a tanár támogató szerepe, építő kritikája, folyamatos visszajelzése, 

többféle értékelési formája (osztályozáson kívül a szöveges értékelés). Az előkészítő éven a 

nagyobb órakeret több lehetőséget kínál az innovációra is, új módszerek, eljárások 
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kipróbálására, építhetünk tanárként a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és 

kritikai gondolkodására is. Az eredmények jól hasznosíthatók más területeken is, például más 

tantárgyakban is segíthetik a módszertani innovációt. Fontos cél ezek mellett, hogy tanulóink 

elsajátítsák a megfelelő nyelvtanulási stratégiákat, így képesek lesznek tudásukat önállóan 

fenntartani, továbbfejleszteni és más idegen nyelvekre is alkalmazni. Hasonlóan fontos eszköz 

lehet az elektronikus anyagok, az IKT integrálása a nyelvtanulásba, hiszen a felhasználóképes 

nyelvtudás megszerzése érdekében az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a 

digitális eszközök, források és mobiltelefonos applikációk. Fontos, hogy a nyelvórákon kívüli, 

autentikus nyelvtanulási lehetőségek is megjelenjenek (idegen nyelvű filmek, könnyített 

olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes, kutatási feladatok, 

stb), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló, autonóm tanulói magatartást, mely 

elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulás megalapozásának.  Szükség van még a 

tanulási stratégiák egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, 

valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. 
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7. Képességfejlesztés - Magyar nyelv és irodalom 

A francia kéttannyelvű tagozaton belül a képességfejlesztés tantárgy egy jó része a magyar 

irodalom és nyelvtan tantárgyak megalapozását, illetve a nyelvtanulást és 

szövegértést/íráskészséget előkészítő tanulásmódszertani, kommunikációs és önismereti 

gyakorlatok megvalósítását jelenti elsődlegesen. Ez más tantárgyakkal szorosan 

együttműködve, az interdiszciplinaritás üdvös hatását kiaknázva lehetőséget kínál a tanulók 

személyiségének teljesebb kiművelésére, kiteljesítésére valamint az idegen nyelvű 

kommunikáció és kultúra megismerésének és elsajátításának megalapozására. 

A tanulásmódszertan feladata azoknak a tanulási módszereknek és annak a 

szemléletmódnak a megtanítása, amelyek bármely tantárgy eredményes tanulásához 

felhasználhatók, és tanulóink további tanulmányainak sikeres teljesítéséhez is biztos alapot 

adnak. A tanulásmódszertan ezen felül az olyan tanulási részképességek, készségek, attitűdök 

fejlesztéséhez is teret biztosít, mint a figyelem, beszéd, olvasás, emlékezés, gondolkodás, 

önművelés (az első években a tudáskülönbségek elsimítására, a továbbiakban pedig magas 

szintre való emelésükre helyezve a hangsúlyt). Ösztönzi a tanulókat arra is, hogy a tanulással 

kapcsolatos problémáikkal szembenézzenek, azokra megoldást keressenek, a megismeréssel 

pozitív, örömteli viszonyt alakítsanak ki, a tanulást mindennapi életük ritmusában, 

szokásrendszerükbe megfelelően illesszék be, illetve megfelelően és célszerűen alakítsák ki 

tanulásuk mindennapi szokásrendszerét, ez különösen fontos az idegen nyelven való tanulás 

során, hiszen a tanulóknak nem csak az új információkat kell meglévő tudáskeretükbe 

integrálniuk, hanem a közvetítő nyelvet is magukévá kell tenniük, ami külön módszertant, 

eltérő tanulási stratégiákat követel meg. 

A tanulási önismeret a tudás megszerzésének kiindulópontja, a reális célkitűzések 

föltétele. A tanulók rendszeresen visszatérő teljesítménypróbákon szembesülnek képességeik, 

részképességeik pillanatnyi szintjével. 

A tanulási nehézségek közös megfogalmazása, az azokra való megoldáskeresés az 

őszinteség és az egyéni életproblémák megoldásának képességét fejleszti ki a tanulókban. 

A tanuláshoz való megfelelő viszony kialakítása, az első nyolc iskolai év esetleges 

kedvezőtlen hatásainak korrekciója, a beidegződött rossz reflexek feltárása, átformálása, a 

művelődés iránti belső vágy, a világ iránti érdeklődés, kíváncsiság felkeltése, a tudásvágy 

felébresztése és folyamatos táplálása, a nyitottság attitűdjének természetessé tétele az első év 

legfontosabb fejlesztési követelménye. Visszatekintés ez az általános iskolára és előretekintés 

a következő évekre: a jó és rossz tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése, elemzése, az 

élmények, a sikerek és a kudarcok újraélése, a középiskolai célok fényében való 

transzformálása. 

A tanulási szokások tudatosítása, jó szokások fölvétele, rosszak átalakítása a hatékony 

tanulás nélkülözhetetlen föltétele. A jó szokások elsajátításához tanulási tanácsok 

megfogalmazásán, megfogadásán, akarati megvalósításán át vezet az út. A helyes tanulási 

szokások a délelőtti iskolai tanulásra és a délutáni önálló tanulásra egyaránt vonatkoznak, s 

kialakításuk az első év alapvető feladata. 

A tanulás módszereinek bemutatása és elsajátíttatása, a saját tanulási módszerek, 

eljárások kialakítása, rutinszerű gyakorlása a tanulás tanításának legkonkrétabb 

követelménye. Ez a szűk értelemben vett tanulásmódszertan, ennek veszi hasznát a gyerek 

közvetlenül és azonnal, s ezt a hasznosságot – szemben a többi fejlesztési követelmény 

hosszabb távú megvalósulásával – észreveszi maga is. Ezeknek a praktikus és egyszerű 

módszereknek az elsajátíttatása adja meg a tanulásmódszertan tanulásának hitelét. 
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A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése a közoktatás teljes időszakának, így 

a középiskolának is alapvető követelménye. Ezen alapképességek iskolai kibontakoztatása 

első fokon az alsó, majd a felső tagozaton történik, azonban korántsem fejeződik be ott. 

Minden életkornak megvannak e téren a maga tennivalói, s különös a jelentőségük akkor, ha a 

tanulás nem anyanyelvünkön, hanem - a kéttannyelvű programban francia nyelven – történik. 

A figyelem iskolázására rengeteg gyakorlattípus és gyakorlat szolgál. A tanulás 

közbeni helyes figyelem kialakítása kondicionálással történhet. Olyan helyzeteket szükséges 

teremteni, amelyekben az élvezetes és egyszerű – vagy annak tűnő – feladatok csakis a 

figyelem egyirányú és teljes jelenlétével valósíthatók meg. A szétszórtság, a gondolati 

torlódások, az asszociációs parttalanság kialakulásában igen nagy szerepet játszik a gyermek 

környezete (az életmód, a családi életforma, a felgyorsuló világ dezorganizáló 

információzuhataga, az iskolai élet zaklatottsága), ami a figyelem egyirányú beállításának 

gyakorlásával ellensúlyozható. A gyakorlatok (melyek részben egyéniek, részben 

közösségiek, tehát együttműködést is kívánnak) nemcsak a figyelmi magatartás kedvező 

alakulásához járulnak hozzá, hanem játékos mivoltukból következően kellő kedvet és 

hangulatot is teremtenek a tanítási órákon a tananyaggal való elmélyültebb foglalkozáshoz. 

A személyiség integritásához, a tanulási sikerekhez, s ezzel az elkötelezett és így 

önálló tanuláshoz igen nagymértékben járul hozzá az, hogy a gyerekek hogyan tudják 

élőszóban megformálni, érzékletesen, ízesen közölni, előadni azt, amit tudnak. A beszéd 

fejlesztésének feladata magába foglalja a beszédtechnika, a retorika (szóbeli szövegalkotás), a 

szereplés gyakorlását és a szókincsfejlesztést. Különös hangsúly van a szóbeli megnyilatkozás 

sikerességén akkor, ha idegen nyelven kell gondolatainkat megformálni. A megszokottól 

eltérő nyelvi logika, az anyanyelvinél szűkösebb szókincs, az ismeretlen nyelvi szokásrend, 

etikett mind megköveteli, hogy rugalmasabban álljunk hozzá a beszéd felépítéséhez. Hogy 

egyszerre tudjuk azt, hogy mit akarunk, és hogy mit vagyunk képesek megfogalmazni, s 

ezeket jól mérjük fel, jól ültessük gyakorlatba. 

A könnyed, jó szövegértéssel való olvasás képessége nélkül nem képzelhető el 

eredményes tanulás. Módszertanilag a hangos olvasás folyamatos gyakorlásával kezdődik ez a 

munka, amelyben a hallgatóság élvezetét kiváltó interpretálásig kell eljutni. A közösségben 

való olvasás különböző munkaformái kitűnő szórakozást is jelentenek, és a figyelmi 

gyakorlatokhoz hasonlóan kreatív és konstruktív tanulási légkört teremtenek. 

A néma értő olvasás gyakorlását ugyancsak elégtelen a gyerekek spontán olvasására 

bízni. A gyakorlás legegyszerűbb formája, az "elolvasom-eltakarom-elmondom" (3el) 

módszere –osztályban, kiscsoportban, párban és egyedül – a tananyag feldolgozásának olyan 

módja lehet, amely időszakosan gyakorolva és gyakoroltatva hozzászoktatja a gyerekeket az 

olvasás közben való teljes szellemi jelenléthez, a felelősséggel való olvasáshoz. 

Mind az olvasás, mind a felolvasás külön kihívást jelent francia nyelven. Az 

anyanyelvünk és a választott nyelvünk összemérése, különbségeik feltárása, mindkettő ilyen 

módon való működtetése hozzájárul a tanulók szövegértési, szövegtudatossági képességének 

fejlesztéséhez. 

Az olvasási képesség fejleszthető számítógép felhasználásával is. A dinamikus olvasás 

elnevezésű olvasásfejlesztő program,olyan olvasási magatartás kialakítását segíti, amelyre a 

szokásosnál sokkal nagyobb koncentráció jellemző, s ezzel egyszerre növelhető a szövegértés 

mértéke és az olvasás sebessége is. 

Noha az emlékezeti képesség jelentősen függ az adottságoktól, bizonyos, hogy a 

memória gyakorlással jelentősen fejleszthető. A jó megőrzési struktúrák kisgyerekkorban 

szinte észrevétlenül alakíthatók ki, de ha ez akkor nem, vagy csak részben történt meg, a 

tudatos figyelmet kívánó rögzítési módszerek megtanításával a nagyobbaknak is sokat 

segíthetünk. A memória kapacitása a memoriterek helyes tanításával tágítható, s ez azzal a 
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haszonnal is jár, hogy a kiválasztott szövegek igen közel kerülhetnek a gyerekekhez: az írott 

magyar kultúra a tudatban állandóan ,,kéznél levő” részét képezik. Ez összefügg a 

beszédképességgel, a megszólalás könnyedségével, a szótalálás gyorsaságával. Csak a helyes 

– esetenként személyre szabott – módszereket kell megtalálnunk, amelyekkel a memoriterek 

tanulása nem kellemetlen kényszer, hanem az akarati erők gyakorlásának nélkülözhetetlen 

módszere. A lényegkiemelési gyakorlatok, a kulcsszavak keresése, a kulcsszó-vázlat, a 

vázlatkészítés, a jegyzetelés írott és hallott szövegből, a gondolati térkép készítése olyan 

rögzítési eljárások, amelyek bármely tantárgy tanításának folyamatába beillenek, s amelyeket 

elsősorban a tanulásmódszertan órákon kell megtanítani, és a szaktárgyi órákon képességgé 

fejleszteni. 

A gondolkodás fejlesztése érdekében a problémahelyzetek teremtése, kérdések 

megfogalmazása, a válaszkeresés, a gondolkodási sémákra és eredeti utakra való rávezetés a 

pedagógiai feladat, amely – teljesülése esetén – akkor is „működteti” a gyereket, amikor 

egyedül marad tanulnivalóival. Vagyis a helyes tanítás mintáját átélve helyesen, tehát 

gondolkodva fog tanulni. Ehhez nélkülözhetetlen a fogalmakkal való helyes bánásmód 

gyakorlása is, vagyis a fogalmak belső tartalmának feltárása, a meghatározás képessége, az 

árnyalt és pontos definícióalkotás képessége. Kisebb korban mellőzhetetlen a gondolkodási 

minták, sémák átadása, a serdülőkortól az önálló problémamegoldással való kísérletezés kerül 

előtérbe. 

A kommunikáció a tanulással összefüggésben levő kommunikációs műfajok 

készségszintű elsajátíttatása a kommunikációs blokk egyik fejlesztési követelménye.  

A felsőbb években a kommunikációs zavarok tudatosítása, legyőzése, a 

konfliktuskezelési stratégiák megfogalmazásában és gyakorlásában, a hétköznapi élet 

kommunikációs gyakorlatában, a nem nyelvi kommunikáció eszközeinek elsajátításában és a 

metakommunikáció megismerésében való előrehaladás, valamint az íráskészség fejlesztése, 

az egyéni stílus megtalálása, az írásbeli együttműködés, az alapvető költészettani fogalmak 

alkotó átélése, valamint a nyilvános szereplésre való felkészülés módszertanában és 

gyakorlatában szerzett magabiztosság a fejlesztési cél. 

A kommunikáció tematikája szervesen kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom 

tantárgy kerettantervéhez. Tanításának célja az, hogy hozzájáruljon a tanulással összefüggő 

szóbeli és írásbeli műfajok készségszintű elsajátításához, gyakorlásához, és lehetőséget adjon 

néhány olyan kommunikációs terület élményszintű megismeréséhez is, amelyek kívül esnek a 

kerettantervi tartalmakon, azonban a mindennapi élet sikeres kommunikációjához 

nélkülözhetetlenek.  

A tanulással összefüggő kommunikációs műfajok készségszintű elsajátíttatását az első 

két évben a tanulásmódszertan tananyaga tartalmazza. 

 
A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas a 

társadalom közösen vallott értékeinek közvetítésére. Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi 
és kulturális identitást, a nemzeti önazonosságot, felkelti a megnyilatkozás iránti igényt, 
erősíti az etikai és erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését, ez utóbbira 
különösen nagy hangsúly kerül egy nyelvi tagozat esetében. 
 

 

Célok és feladatok 
Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, illetve a 
nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő 
szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok 
funkcionális elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Így segítve és megalapozva a tanulók 
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önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált 
gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és igényét, valamint a francia nyelvű 
kommunikáció stabilabb alapját. 
Az anyanyelvi nevelés feladata, hogy tudatosítsa a diákokban: a nyelv változó, fejlődő 
rendszer, eszközszerű használata elengedhetetlen a világról való tudás megszerzéséhez és a 
hatékony kifejezőképesség fejlesztéséhez. A nyelvi rendszer nem értelmezhető a beszélőtől 
független létező jelenségként, a nyelvi jelentés a nyelv szóbeli és írásos működése során jön 
létre. Az idegennyelv elsajátításakor is érdemes minderre külön is hangsúly fektetni, hiszen a 
tankönyvben lévő nyelvi változat nem feltétlenül felel meg annak a nyelvnek, amit a franciák 
az utcákon, a hétköznapokban használnak. A beszélői, nyelvhasználói rugalmasság 
elengedhetetlen képesség. 
Az anyanyelvi nevelés további feladata, hogy fejlessze a különféle formában megjelenő 
(szóbeli, nyomtatott, elektronikus stb.) szövegek megértését, alkotását, a helyzetnek 
megfelelő kifejezés képességét, a különféle szóbeli és írásos információk célirányos és 
kritikus használatát, kiválasztását, újrarendezését. Feladata továbbá, hogy tudatosítsa és 
rendszerezze a korábban megszerzett tudást a nyelv társas, társadalmi szerepéről, a nyelv és 
gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv jelenbeli és múltbeli változásairól, más nyelvekkel 
való azonosságairól és különbözőségeiről. 
Az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és megerősítése, az 
irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának 
megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megismertetése. Az 
így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és a 
kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik a sokoldalú és 
többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat. 

Az irodalomtanítás feladata, hogy a művészet hatása révén kreatív érzelmeket, gondolatokat, 
intenzív élményeket közvetítsen, a megbeszélés, a szóbeli és írásbeli szövegalkotás révén 
pedig az önkifejezés és a másik meghallgatásának társas élményéhez juttassa a diákokat. 
Az irodalmi műveltség elsajátítása által a diákok mindenfajta szövegnek pontosabb értőivé 
válhatnak. Átélhetnek, megismerhetnek, sőt saját élményeiken, reflexióikon átszűrve meg is 
érthetnek olyan élethelyzeteket, érzelmeket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, 
megoldási mintákat, magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a 
saját életükben is érvényesíthetők. Együtt érzővé válhatnak más magatartások, életformák, 
szociális helyzetek, gondolatmenetek, világlátások, meggyőződések iránt. 

 

A tanulók értékelése 

A képességfejlesztő órákon az értékelés alapjául az érvényben levő Nemzeti alaptanterv, 

illetve az adott kerettantervben, valamint a rá épülő iskolai programban megfogalmazott 
fejlesztési célok és feladatok szolgálnak. Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve 

a tanári közvetítés módjainak (a tanítás, a kiemelt fejlesztési területek eredményességének) 
vizsgálata. A pedagógus tanulási folyamatot ösztönző (facilitátor) szerepe kerül előtérbe. A 

tantárgy rendkívül változatos tanári közvetítésmódot, illetve tanulói tevékenységformákat tesz 
lehetővé, így a tanári értékelés eljárásai is változatosak, többféle szempontot ötvözőek 

lehetnek. A kerettantervben a továbbhaladás feltételei című fejezet évfolyamonként közli 

azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a diákoknak fejlődést kell elérniük. A 
továbbhaladás feltételeiben megfogalmazottak azonban nem a minimumkövetelményt 

tartalmazzák, semmiképpen sem azonosak az elégséges/elégtelen határok megvonásával. A 
továbbhaladás feltételei elsősorban a legfőbb fejlesztési-képzési feladatok teljesülése révén 

elvárható teljesítményeket nevezik meg. Tájékoztatásul szolgálhatnak arra, hogy amíg a 
tanulócsoport ezeket a követelményeket nem tudja teljesíteni, addig a szabadon tervezhető 
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10%-os keret terhére ne új anyagot tervezzen a szaktanár, hanem ezek gyakorlását akár az 

egész osztálynak, akár differenciáltan a valamelyik feltételben elmaradt tanulóknak.  
Fontos az erősségekre építő, önértékelést támogató értékelés alkalmazása is.  Az értékelési 

alkalmak (pl. évközi dolgozatok, projektmunkák, szóbeli prezentációk) megtervezése, az 

értékelt teljesítmények jellegének, valamint az értékelési kritériumoknak a világos, 
egyértelmű, következetes közlése a tanár feladata. 

 

 

A tanulói teljesítmények értékelésének lehetőségei 

 

A tanulók teljesítményének osztályzattal történő értékelése a tanórai tanulói tevékenységek 
szóbeli és írásbeli értékelése alapján történhet, így például:  

szövegek, jelenségek, problémák írásbeli vagy szóbeli kifejtése, értelmezése adott 
témakörben adott vagy önállóan választott szempont alapján;  
írásbeli vagy szóbeli beszámoló (olvasónapló, műsorrészlet) egy-egy témakörben a 
megadott szempontok, vagy önálló gyűjtés alapján;  
kiselőadás, önálló anyaggyűjtés előadása (adott és/vagy a tanuló által választott 
szempontokkal, adott időkeretben); 
szituációs játékok (történetek, jelenetek, improvizációk) eljátszása; 
vitaszituációkban való részvétel;  
művek, műrészletek (memoriterek) előadása;  
évközi dolgozatok megírása meghatározott szempontok alapján (például az olvasott 
művek többféle értelmezési kontextusban való elhelyezésének képessége, a 
fogalomhasználat minősége) minősítés céljából;  
tematikus, témazáró feladatsorok, amelyek átfogó ismeretekre és képességekre 
irányulnak, a minősítés és a tanári folyamat kontrollja céljából;  
projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése;  
belső és külső vizsgák, amelyek a művelődési anyag súlyponti szempontjait és 
követelményrendszerét mérik, az ellenőrzés, a minősítés és a tanítási kontroll 
céljából. 

 

 

 

9/kny évfolyam 

 

Tematikai egység Tanulási önismeret Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adottságok, hajlamok, képességek, készségek szerepének 

bemutatása. Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások, 

tanulás és gondolkodás, érdeklődés felmérése, alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Öröklődés és környezet  

Amit hozunk, és amit szerzünk.  

Adottságok, hajlamok, képességek, készségek. 

Lehetőségek, korlátok, tehetség, antitalentum. 

Tanulásdiagnosztikai kérdőívek – önvizsgálat  

Önbizalom, akarat, siker, kudarc. 
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Önismeret 

Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, 

érdeklődésvizsgálat.  

Tanulási típusok.  

Szeretett/nem szeretett tantárgyak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Öröklődés, környezet, önismeret, tanulási attitűd, olvasási szokás, 

tanulási típus. 

• korábbi olvasmányélmények, feldolgozás-típusok, INSERT-

technika és egyéb grafikus szervezők, irodalmi karakterekkel 

való azonosulás, tulajdonságtérkép/jellemtérkép 

 

Tematikai egység Teljesítménypróbák Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kognitív képesség teljesítménypróbái.  

Beszéd- és olvasás-teljesítménypróbák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kognitív képesség teljesítménypróbái 

Hol tartok? Erősségeim, gyengeségeim.  

Figyelem: monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás.  

Emlékezet: szövegtanulás (vers, próza, algoritmus).  

Gondolkodás: fejtörő feladatok.  

Fejlesztés, önfejlesztés. 

Beszéd- és olvasásteljesítménybeli próbák  

Szóbeli szövegalkotás: félproduktív beszéd (történetmesélés).  

Spontán beszéd.  

Hangos kifejező olvasás: blattolás, felkészülés utáni felolvasás. 

Néma értő olvasás (szövegértés): válaszadás kérdésekre, lényegkiemelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figyelem, monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás, emlékezet, 

szövegtanulás, gondolkodás, szóbeli szövegalkotás, félproduktív 

beszéd, spontán beszéd, hangos kifejező olvasás, blattolás, felkészülés 

utáni felolvasás, néma értő olvasás. 

• vers-novella felolvasás, egy memoriter, előadott szöveg 

hanganyagon 

 

Tematikai egység Tanulási nehézségek Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás 
 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai Tanulási nehézségek feltérképezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tantárgyak jellege: hasonlóságok, különbözőségek, sajátosságok.  

Tantárgyi szimpátiák, antipátiák és ezek eredete.  

Önfejlesztési tervek.  

Kölcsönös konzultáció. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tantárgyi jelleg, hasonlóság, különbözőség, tantárgyi 

szimpátia, antipátia. 

• humán vs. reál (mítosz), nyelvtanulás 

 

Tematikai egység Tanuláshoz való viszony Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Tanuláshoz való viszony tudatosítása. Motiválás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az élet: tanulás. Mire való, mire használható az iskola?  

Jó és rossz dolgok az iskolában.  

Tanulás és motiváció.  

Kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, ambíció, életcélok.  

Tanulás és öröm. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tanulás, motiváció, kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, ambíció, 

életcél. 

• Mire jó az irodalom, mire jó a nyelvtan, plusz egyéb 

tárgyak (az iskola valódi haszna az életben) saját 

példákkal, próbafeladattal 

 

Tematikai egység A tanulás ritmusa Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás 
 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 
A tanulás ritmusának alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Életritmus, életstílus.  

Életkori szakaszok, életkori feladatok.  

Egy nap ritmusa.  

Tanulás, pihenés, kikapcsolódás a nap során. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Életritmus, életstílus, tanulás, pihenés, kikapcsolódás. 

• időbeosztást segítő applikációk bemutatása, 

kipróbálása 

 

Tematikai egység Tanulási szokások Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Tanulási szokások alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szokások, szokásrend. 

Szokásformálás: tartós törekvések, erős elhatározások.  

Jó szokások felvétele, rossz szokások átalakítása.  

Rendszeresség és kitartás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szokás, szokásrend, törekvés, elhatározás, rendszeresség, kitartás. 

• irodalomtörténeti szokások( írásbeliséghez és tudáshoz 

való viszony), írók életéből példa a szokásokra, (zöld tinta, 

reggeli kávé stb.) 

• a hely és a rítusok fontossága a koncentrációban 

• nyelvtanulás és rendszeresség 

 

Tematikai egység Tanulási tanácsok Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Tanulási tanácsok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kísérletek, tapasztalatok, önreflexió.  

A tanulás külső körülményei: rend, csend, fény, munkahely, testhelyzet.  

A tanulás belső feltételei.  

A fizikai állapot karbantartása.  

A lelki harmónia megteremtése.  

Stresszkezelés. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Külső körülmény, rend, csend, fény, munkahely, testhelyzet, 

belső feltétel, fizikai állapot, lelki harmónia, stresszkezelés. 

• írók dolgozószobái 

• saját képzeletbeli dolgozószoba kialakítása; ez alapján, 

mi kell nekem a munkához 

 

 

Tematikai egység Tanulási részképességek fejlesztése Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, beállítódás koncentrált munkára. 

Beszédfejlesztés. Hangos, kifejező olvasás gyakorlása. Néma, értő 

olvasás, emlékezet, gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Figyelem, beállítódás koncentrált munkára 

Figyelem, beállítódás koncentrált munkára. Spontán és szándékos figyelem. Kondicionálás, 

figyelemfejlesztés. 

Beszéd 

Beszéd. Beszédtechnikai gyakorlatok (légzés, artikuláció, kiejtés). Szókincsfejlesztés. 

Szövegalkotás szóban. 

Hangos, kifejező olvasás 

Hangos, kifejező olvasás. Az értelmező olvasás eszközrendszere.  

A felolvasás gyakorlása különböző műfajokban: felkészülés utáni olvasás, blattoló olvasás, 

saját szövegek felolvasása, meseolvasás. 

Néma, értő olvasás 

Néma, értő olvasás. Szövegértési gyakorlatok. Az olvasás szellemi tényezőinek fejlesztése. 

Emlékezet 
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Emlékezet. A rövid, a középtávú és a hosszú távú rögzítés stratégiái.  

Memóriafejlesztés memoriterek tanulásával. Az ismétlések jelentősége, dinamikája. 

Gondolkodás 

Gondolkodás. A problémamegoldó gondolkodás. Eltérő gondolkodási utak. Kreativitás a 

gondolkodásban.  

A fogalom-meghatározás. A képzelet fejlesztése. 

Kulcsfogalmak 

Figyelem, beállítódás, spontán és szándékos figyelem, kondicionálás, 

figyelemfejlesztés, beszéd, szókincsfejlesztés, szövegalkotás, hangos, 

kifejező olvasás, néma, értő olvasás, memóriafejlesztés, 

problémamegoldó gondolkodás, képzeletfejlesztés. 

• irodalmi művek és tudományos/sajtóműfajok olvasása 

• fejtörő történetek megoldási kísérlete 

• stílusgyakorlatok 

 

 

 

Tematikai egység Az önálló szellemi munka technikája Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló szellemi munka technikáinak bemutatása, gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tájékozódás a könyvtárban.  

Anyaggyűjtés. Cédulázás, kivonatolás, jegyzetkészítés. Forrásjegyzék készítése.  

Szótárhasználat. 

A sajtó világa. 

Kulcsfogalmak 

Anyaggyűjtés, cédulázás, kivonatolás, jegyzet, forrásjegyzék, 

szótárhasználat. 

• könyvtári óra 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanulási önismeret megszerzése. A tanulási nehézségek közös 

megfogalmazása. A tanulási szokások tudatosítása. A tanulás 

módszereinek bemutatása. A tanuláshoz szükséges alapképességek 

fejlődése. A figyelem iskolázása. A hangos olvasás és a néma, értő 

olvasás fejlődése. Az emlékezeti képesség, gondolkodás fejlődése. 

 

 

Tematikai egység szövegértelmezői eljárások Órakeret 15 óra 

Előzetes tudás általános iskolai értelmezési gyakorlat 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

szövegértelmezői eljárások kialakítása,  

A szövegértés fejlesztése: szövegolvasás, irányított szövegelemzés, 

szövegértelmezések. A kifejező hangos olvasás fejlesztése. 

Szövegmemorizálással az emlékezet fejlesztése. Értelmezési 

irányok elsajátítása. Gondolkodási műveletek fejlesztése. 
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Motiváció. Megértésélmény. Kreativitás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Különböző műfajú, hangvételű, tematikájú epikai és lírai művek elemző-értelmező 

tevékenységen alapuló feldolgozása a diákok egyéni és iskolai olvasmányaira építve. 

Az olvasott művek elhelyezése különböző kontextusban, például a magyar irodalom 

történetében, alkotói életpályában.  

Tallózás a kortárs irodalomban. Kitekintés a világirodalomba. 

Néhány alapvető irodalmi téma, motívum, vándormotívum, toposz, archetípus jelentése (pl. 

utazás, kert, sziget, évszakok, a jó és a rossz harca, háború és béke, haza, hazafiasság). 

 

Idézetek, szállóigék, hivatkozások felismerése irodalmi és nem irodalmi szövegekben (pl. a 

mindennapi nyelvben és a tömegkommunikációban). 

Az irodalom és a társművészetek kapcsolata. 

 

Az értő olvasás. 

 

Bevezetés az önálló ismeretszerzés elemeibe, előszó, könyvismertetés, élménybeszámoló, 

ajánlás. 

 

A lakókörnyezet irodalmi emlékei, emlékhelyei: Janus Pannonius, Csorba Győző, Weöres 

Sándor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Téma, motívum, vándormotívum, kompozíció, szerkezet, hatás, 

 
elbeszélői nézőpont, történetmondás, cselekmény, epizód, 
helyszín, 

 leírás, párbeszéd, jellemzés, esszé. 

 

Tematikai egység irodalmi alapismeretek Órakeret 27 óra 

Előzetes tudás 

Általános iskolai ismeretek: műnemek, műfajok 

megkülönböztetése, népköltészet, műköltészet, verstani 

és stilisztikai alapismeretek. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 
irodalmi alapismeretek (elemzéshez, értéshez) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Művészettörténeti korszakok tallózó áttekintése. Műnemek, irodalmi műfajok. A nép- és 

műköltészet jellemző vonásainak ismerete. 

A műelemzés gyakorlati kérdései. A műalkotás értelmezési lehetőségei. Poétikai 

alapismeretek áttekintése. 

Mindez szabadon választott műveken keresztül valósul meg. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

• Műnem, műfaj, epika, líra, dráma, dal, óda, 

himnusz, elégia, rapszódia, 

• epigramma, episztola, novella, regény, elbeszélés, 

tragédia, komédia, 

• genetikus és strukturális elemzés, időmértékes és 

hangsúlyos verselés, 

• rím, ritmus, metafora, megszemélyesítés, 

szinesztézia, hasonlat, 
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• ismétlés, halmozás, fokozás. 

Tematikai egység egy dráma feldolgozása Órakeret 9 óra 

Előzetes tudás egy dráma ismerete 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 
irodalmi alapismeretek (elemzéshez, értéshez) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A dráma műnemi sajátosságainak megismerése. A dráma fajtái. A drámaelemzés szempontjai. 

 A kritikai gondolkodás, a vitakultúra fejlesztése. Az igény felkeltése, erősítése az árnyalt, 

érvekkel alátámasztott véleményalkotás iránt. Együttműködési képesség, kreativitás 

fejlesztése. Valóságos életproblémákkal, alkalmazásokkal összekapcsolni az iskolai tanulást. 

Értékek melletti elköteleződés. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

• Színház- és drámaelméleti ismeretek 

megalapozása látott előadásokhoz kapcsolódóan. 

A színház jelrendszere. 

• Egy dráma mint olvasmány és mint színházi 

élmény  

• Kis színháztörténet.  

• A mozgóképi kommunikáció. 

• Egy film megtekintése, megbeszélése. 

• Tanult epikus mű dramatizálása. 

• Képi illusztrációk keresése választott témákhoz. 

• Filmrészletek elemzése. 

• Saját „filmkísérletek”. 

Tematikai egység 
Tanulási módszerek, eljárások, 

technikák alkalmazása önálló 

projektben 

Órakeret 27 óra 

Előzetes tudás irodalmi ismeretek, tanulásmódszertani alapok 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A módszerek szerepének bemutatása. Ráhangolás, hangulatteremtés. 

Szövegfeldolgozási módszerek megismertetése, gyakorlása. 

Felkészülés a szóbeli szereplésre. Felkészülés az írásbeli munka 

elkészítésére. Rögzítés. Önellenőrzés. 

• egy érdekes téma kiválasztása és kidolgozása órai 

konzultációkkal, haladási naplóval, önreflexióval, kutatás 

és/vagy probléma alapú tanulás 

• közös olvasmány (például Jane Teller: Semmi) irányított 

feldolgozása, olvasmánynapló/esszé, prezentáció  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A módszerek szerepe 

Hatékony, időtakarékos tanulás. „Eszköztudás”, napi rutin. 

Ráhangolódás, hangulatteremtés 

A munkakezdés nehézségei. Rendcsinálás, előkészületek, koncentrációs és meditációs 

gyakorlatok, vízfürdő, tónusfokozó gyakorlatok (gimnasztika, sztrecsing – feszítőgyakorlatok, 

jóga), légzési gyakorlatok. Időterv készítése, időmérleg, célmeghatározás, tantárgyi sorrend. 

Pihenés 

A tevékenységváltások jelentősége. Kikapcsolódás, átkapcsolás –visszakapcsolás, lazítás.  
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Relaxáció, autogén tréning, jóga: légzésgyakorlatok, ászanák.  

Egészség, betegség, alvás. 

Szövegfeldolgozó eljárások megismertetése, felelevenítése. Könyvtárhasználat. 

Tapasztalatszerzés a segédkönyvek, lexikonok, szak-és ismeretterjesztő irodalom 

használatában.   

Bibliográfiakészítés elsajátíttatása.   

Az elektronikus információhordozók kezelésében gyakorlat szerzése. 

Aktív tanulás, információgyűjtő, felfedezéses tanulás. (Szirén Könyvtári Rendszer, MEK: 

Magyar Elektronikus Könyvtár, Csorba Győző Könyvtár)    

 

Szövegfeldolgozási módszerek 

Könnyű és nehéz szövegek. Aláhúzás, kulcsszavak kiemelése, szövegkiemelés. 

Vázlatkészítés, kulcsszó-vázlat. Jegyzetelés írott szövegből. Kivonatolás. Elhangzó szöveg 

jegyzetelése. Emlékeztető. Gondolati térkép készítése. Címmeditáció, előregondolkodás, 

kérdések megfogalmazása, problémafelvetés, anyaggyűjtés, böngészés.  

A háromszori átolvasás. Tájékozódó olvasás (skimming). Áttekintés (holisztikus látásmód, 

rész és egész). Elemző olvasás. Ismétlő olvasás (futó olvasás). Kritikus olvasás. Kereső 

olvasás (skipping). Félhangos olvasás. Utánaolvasás (többkönyvűség). Ábraértelmezés, 

táblázatolvasás, képelemzés. 

Fogalom-meghatározás, definícióalkotás, leírás, körüljárás, magyar-magyar szótár készítése, 

szótárazás, forráselemzés, csoportosítás, osztályozás. 

Felkészülés szóbeli szereplésre 

A megszólalás feszültsége. Felelet, feleletterv, kutyanyelv. Tantárgyi beszámoló. Átfogó 

témavázlat. Témaismertetés, értekezés, kiselőadás. Vita, érvelés, hivatkozás, cáfolat. A 

lámpaláz leküzdése. 

Felkészülés az írásbeli munka készítésére 

A „míves munka” feltételei. Dolgozat, esszé, értekezés, tanulmány. Gondolati vázlat 

készítése. Egyéni kutatómunka. Íráskép, íráskészség. 

Ismeretrögzítés 

Emlékezés, felejtés. Memorizálás, szövegtanulás, verstanulás, adatok és évszámok 

megjegyzése, imagináció, belső képkészítés, mnemotechnikák. 

Önellenőrzés 

Megtanulás, biztos tudás, jó alapok. Visszamondás (elolvasás-elmondás), átfogalmazás 

(parafrazeálás). Próbafelmondás. Magyarázat. Tanítva tanulás.  

Összegzés (tömörítés). Kérdezési vázlat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatékonyság, időtakarékosság, tanulás, rendcsinálás, előkészület, 

koncentráció, meditáció, kikapcsolódás, átkapcsolás-

visszakapcsolás, lazítás, relaxáció, autogén tréning, jóga, 

jegyzetelés, gondolati térkép, felelet, feleletterv, dolgozat, esszé, 

értekezés, tanulmány, memorizálás, szövegtanulás, verstanulás, 

mnemotechnika, megtanulás, biztos tudás.  
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8. Képességfejlesztés – Bevezetés a francia célnyelvi 
civilizációba 

Óraszám: 34 

 
A célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a célnyelvi 

országok földrajzát, történelmét, társadalmi viszonyait, művészetét, irodalmát, 

szokásrendszerét. Mivel e tantárgy tanítása már kizárólag célnyelven folyik a felsőbb 

évfolyamokon, ehhez nyújtanak segítséget és szaknyelvi előkészítést a 9.kny évfolyam 

civilizáció órái, amelyek keretein belül a tanulók alapvető információkat szereznek a 

célnyelvi országról és kialakul bennük az érdeklődés, a motiváció a célnyelvi ország 

kultúrája iránt.  

 

Törekszünk arra, hogy az előkészítő év végére tanulók 

- rendelkezzenek alapvető földrajzi ismeretekkel a célnyelvi országot illetően (földrajzi 

elhelyezkedés, éghajlat, főváros, nemzeti szimbólumok, nevezetességek), 

- megismerjék a fontosabb történelmi személyiségeket, művészeti (irodalmi, zenei, 

képzőművészeti) alkotásokat,  

-   megismerkedjenek a célnyelvi ország főbb társadalmi problémáival,  

-   rendelkezzenek ismeretekkel az ország hagyományairól, ünnepeiről, szokásairól 

- legyenek információik a célnyelv eredetéről, szerepéről a történelem során illetve a magyar 

nyelvvel való kapcsolatáról,  

-  nyerjenek betekintést  a célnyelvi országban élők életmódjába, sportolási és fogyasztási 

szokásaiba. 

 

Ezeknek az óráknak nem célja konkrét tananyag átadása, inkább felébreszteni a motivációt az 

ismeretszerzésre a célnyelvi országról, és változatos munkaformákat javasolni az információk 

rendszerezésére különféle képességek fejlesztésével, elsajátításával a nyelvi előkészítő év 

sajátosságainak figyelembevételével (memoriter, szókincsfejlesztés, szövegértési feladatok, 

képleírás, szituációs játékok).  

 

A tanév végére a tanulók képessé válnak  

- egy egyszerűbb célnyelvi szövegben a lényeges, specifikus információt felismerni és 

kiemelni, 

-  írott anyagról rövid vázlatot készíteni,  

- rövidebb szépirodalmi alkotást elolvasni, megérteni és adott esetben megtanulni,  

- értelmezni grafikonokat, ábrákat, sajtóban megjelenő képanyagot, 

- tévéhíreket, filmeket megérteni, ismeretlen nyelvi elemek jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni, látott filmmel kapcsolatban információt 

cserélni és a látottakat összefoglalni 

- társaik előadását megérteni, értékelni, véleményt cserélni, 

- rövid, egy adott témával kapcsolatos beszámolót elkészíteni és érthetően előadni. 

 

Az célnyelvi civilizáció tanítása során, így már az előkészítő évben is különösen fontos 

szerepet játszik, hogy változatosan használjuk a kooperatív munkaformákat. A tantárgy 
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sokszínűségéből következik, hogy nem elegendő az órákon a frontális osztálymunka 

használata. A tanórákon kiemeltebben kell, hogy helyet kapjon a páros, a kiscsoportos és 

az egyéni munka. A tanórán belüli munka mellett kiemelt helyre kell kerülniük az olyan 

tanórán kívüli munkaformáknak, mint az önálló kutatómunka és a projektmunka, 

amelyek során a tanulók megtanulnak önállóan, tanári segítség nélkül is dolgozni. 

 

 

Az év tematikus felépítése: 

1. Bevezetés                                                                    (1 óra)                                                                   

2. Franciaország fekvése, közigazgatása                        (2 óra) 

3. Nagy városok, folyók, hegyek                                     (2 óra) 

4. Párizs nevezetességei                                                 (4 óra) 

5. Legismertebb turisztikai helyek                                  (2 óra) 

6. A francia nyelv kialakulása                                         (4 óra) 

7. A francia nyelv magyarral való kapcsolódási pontjai (4 óra) 

8. Frankofónia                                                                  (2 óra) 

9. Híres francia emberek, művészek                               (4 óra) 

10. A francia film                                                               (4 óra) 

11. Mitől franciák a franciák?                                           (4 óra) 

12. Az év lezárása                                                              (1 óra) 
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9. Képességfejlesztés – Tanulásmódszertan 

Óraszám: 34 

 
A tanulásmódszertan nem „igazi tantárgy”, hanem időszakos képességfejlesztő tréning. 

Az első évben való bevezetését azzal indokoltuk, hogy a különböző intézményekből jött 

tanulókat akkor tudjuk hatékony munkára bírni, ha „módszert adunk a kezükbe”, ha 

elvárásainkra egységesen hivatkozva tudunk velük haladni – főleg az első évben, amelynek 

elején oly sok új dologgal találkoznak. 

A heti egy alkalommal tartott foglalkozás célja  

• a tanuláshoz való viszony áthangolása  

• a tanulási szokások formálása  

• a tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése  

• a tagozati munka formai és tartalmi elvárásainak lefektetése (házi dolgozat, 

kiselőadás, jegyzetelés…stb.) 

 

Kapcsolódik személyiség építő szándékunkhoz, hiszen közben állandóan szem előtt tartjuk a  

„ki mit tud, ki mire képes, kinek min kellene változtatni önmaga erejéből?” kérdés csoportot. 

Foglalkozásaink során megvizsgáljuk azt is mi történik bennük a tanulás során, mitől lehet 

hatékonyabb a tanulás, s milyen külső és belső segítséget kaphatnak a tanulás hatékonyabbá 

tételéhez.  

Igyekszünk elvárásainkhoz módszertani kapaszkodókat biztosítani. 

Az év végéig meg kell ismerniük, illetve el kell sajátítaniuk: 

• a szótározás helyes módját 

• az intenzív szótanulás módszerét 

• a memoriter hatékony tanulásának módját 

• a koncentráció fenntartásának és fejlesztésének útjait. 

 

Mivel a két tanítási nyelvű rendszerben nincsenek tankönyveik a franciául tanult tárgyakhoz, 

el kell sajátítaniuk a jegyzetelés, a kivonatolás, a lényegkiemelő tömörítés és az összegzés 

formáit, valamint a házi dolgozat és az esszé írásának szabályait.  
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A frontális és kooperatív munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni kutatási 

módszer kifejlesztésére, illetve az önállóan szerzett tudás átadásának formáira. (kiselőadások, 

prezentációk…stb.)  

Itt találkoznak a képleírás és a képelemzés módszerével, amellyel szintén a verbális fejlesztés 

a célunk.  

Célunk, hogy a tanulásmódszertan foglalkozásokkal megalapozzuk, megkönnyítsük és 

előkészítsük az előttük álló négy tanév kétnyelvű tanulási folyamatát. 

A tárgy - mivel személyiségfejlesztő gyakorlati tevékenységek sora – csak szöveges értékelést 

tesz lehetővé. (részt vett, dicsérettel részt vett, „a tantárgy követelményeinek nem felelt meg) 
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10. Képességfejlesztés – Dráma 

Dráma 9.kny és 9. osztály 

Évi 36 óra, összesen: 72 óra 

 

„A dráma és tánc olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az 

élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás 

fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése.” 

(http://www.szentlaszlo.sulinet.hu/tanterv/Dr%C3%A1ma%20%C3%A9s%20t%C3%A1nc%20tanterv.pdf) 

Az dráma előkészítő évben – drámajátékok alkalmazásával - leginkább arra szolgál, hogy  

• az új osztály tagjai megismerhessék egymást egy oldott, de hangsúlyosabb 

csoportdinamikai tevékenység során 

• elősegítse a tanulók ön-és társismereti gazdagodását 

• szabadabban épüljenek, alakuljanak a kapcsolatok a dráma játékos és kreatív 

tevékenysége során. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a diákok improvizációs készségének fejlesztésére. Az első éves 

dráma tantárgy a játékokon kívül még két területen bír nagy haszonnal:  

1. komplex drámafoglalkozásokkal – gyors reflektálással - segítheti megfogalmazni, 

kibontakoztatni a közösségen belül felmerült problémákat. 

2. a drámai munkaformák (konvenciók) alkalmazása elvezet a színház témaköréhez, ahol két 

elméleti blokkot érintünk színházelmélet és színháztörténet témakörben: 

• a színház, mint összművészeti tevékenység kialakulása az emberiség története során (a 

színházi tevékenység kialakulása az utánzástól a tevékenység tudatos kialakításáig) 

• egy konkrét színházi előadás elemzésén keresztül belehelyezkedünk az „értő néző” 

pozíciójába, ezzel megalapozva és elősegítve az 5 év alatt történő közös színházi 

http://www.szentlaszlo.sulinet.hu/tanterv/Dr%C3%A1ma%20%C3%A9s%20t%C3%A1nc%20tanterv.pdf
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élmények értékelésének lehetőségét, illetve a tantárgyi versenyen (ODTV) való 

részvételt (színházi előadás elemzési szempontjai) 

 A tárgy értékelése az első évben szöveges. (részt vett, dicsérettel részt vett, „a tantárgy 

követelményeinek nem felelt meg) 

A dráma tanításának második évében sokasodnak az elméleti ismeretek, ennek ellenére 

lehetőség szerint minden óra egy részét játékos tevékenységgel töltjük. Az improvizációs 

készségfejlesztés továbbra is előtérben marad. 

Az előző évi programhoz csatlakozva főleg  

• színháztörténeti (ókor, középkor, klasszicista színház, polgári színház, modern 

színház) 

•  műfajelméleti (tragédia, komédia, vegyes műfajok, zenés és mozgásos műfajok) 

•  színházelméleti  témák (előadás elemzés) kerülnek előtérbe. 

(Az irodalomtanárokkal való megegyezés alapján a drámatörténeti és drámaelméleti 

ismereteket a magyar órákon részletezik.) 

Az év során két komplex drámafoglalkozás megvalósítására nyílik lehetőség, amely az őket 

érintő témákhoz kapcsolódik. (etikai kérdések, csoport-egyén érdekütközések, családi 

problémák, iskolai problémák….stb.) 

Ebben az évben történik meg az orientáció a dráma érettségi felé, illetve a tanulók 

motivációs felkészítése a „kis drámaversenynek” nevezett ODTV (Országos Dráma 

Tanulmányi Verseny) felé, amelynek döntőjébe eddig minden évben bejutottak diákjaink. 

 

A tárgy elméleti elemeinek megjelenésével lehetőség nyílik a tanulók osztályzattal való 

értékelésére is a törvényben rögzített 1-5 érdemjegy alkalmazásával. 

 


